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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิ จ

1.1

ประวัติความเป็ นมา

ผูเ้ ริม่ จัดตัง้ บริษทั คือ นายวิชยั นามศิรชิ ยั ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์เป็ นนิติ
บุคคลประเภทบริษทั จากัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้าน
บาท เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตน้ ามันปาล์มดิบจากผลปาล์มสด โดยบริษทั มีสวนปาล์มน้ามันขนาดใหญ่เป็ นของตนเอง
มีพน้ื ทีป่ ลูกรวมมากกว่า 30,625 ไร่ ในจังหวัดกระบีแ่ ละจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2537 บรรษัทพัฒนาการแห่งเครือจักรภพ หรือ ซีดซี ี ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินเพื่อการ
พัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาล์มน้ ามันในหลายประเทศ ได้เข้ าเป็ นผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ของบริษัท
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 โดยออกหุ้นสามัญ 7,405,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เพื่อแลกกับหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด ในราคาหุน้ ละ 40.9985 บาท บริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
มีบ ริษัท ย่ อย 2 บริษัท ซึ่งเป็ น เจ้าของสัม ปทานสวนปาล์ม น้ ามัน สองแห่ ง มีพ้ืน ที่ปลูกปาล์ม ทัง้ หมดมากกว่ า
21,349 ไร่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัง้ นี้การแลกเปลีย่ นหุ้นดังกล่าวมีมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 274 ล้านบาท ผลจากการ
รวมกิจการกับ บริษัท พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัดในครัง้ นี้ ทาให้ในขณะนัน้ บริษัทมีพ้นื ที่ปลูกปาล์มน้ ามันมากที่สุดใน
ประเทศไทย คือ มากกว่า 44,440 ไร่
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ซ้อื หุ้นจากผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั คือ บรรษัทพัฒนาการแห่งเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD
จานวน 13,600,763 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 41.97 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด เมื่อรวมกับ หุ้นเดิมที่มีอยู่
จานวน 7,874,704 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 24.30 ทาให้บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กลายเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 66.29 และในปั จจุบนั บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั ร้อยละ 69.96
ปั จจุบนั บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตทีผ่ ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(i) พื้น ที่สมั ปทานของสวนเคีย นซากับ กรมป่ าไม้ (ประมาณ 8,500 ไร่ ) ได้ห มดอายุ ลง เมื่อ วัน ที่ 8
กรกฎาคม 2557 และบริษัทย่อยได้ดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทาสัญญาเช่าทีด่ นิ
กับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทา
ประโยชน์จากใบอนุญาตกับกรมป่ าไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527
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(ii) พืน้ ทีส่ มั ปทานของสวนชัยบุรกี บั กรมป่ าไม้ (ประมาณ 13,000 ไร่) ได้หมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม
2558 บริษัท และบริษัท ย่อยได้ย่ืนขออนุ ญ าตเข้าท าประโยชน์ กบั กรมป่ าไม้ จานวนพื้น ที่ 6 ,513 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการพิจารณาของกรมป่ าไม้
(iii) พืน้ ทีใ่ นเขตปฎิรปู ทีด่ นิ ประมาณ 10,000 ไร่
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติม ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง”)

1.2

วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จ
วิสยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นาในธุรกิจน้ามันปาล์มทีม่ กี ารเติบโตอย่างยังยื
่ น ภายใต้การดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันระดับโลก

พันธกิจ
1. สร้างศักยภาพในธุรกิจน้ามันปาล์มตัง้ แต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัด
น้ามัน ตลอดจนธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องให้สามารถแข่งขันได้และเป็ นทีย่ อมรับในอนาคต
2. ดาเนินธุรกิจน้ามันปาล์มทีใ่ ห้มลู ค่าสูงด้วยการมุ่งเน้นในด้านงานค้นคว้าวิจยั พัฒนาสายพันธุป์ าล์ม
น้ามันทีใ่ ห้ผลผลิตสูงปรับตัวได้ดใี นทุกพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกตรงตามความต้องการของเกษตรกร
รวมถึงการให้บริการทีด่ เี ยีย่ มต่อลูกค้า
3. ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจยั ทีท่ นั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
พร้อมกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
4. ให้ความสาคัญอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความ
เชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า เกษตรกร และจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องอย่าง
เหมาะสม
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในปี ที่ผ่านมา
1. คณะกรรมการบริษทั : แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ใหม่
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด เป็ น
เลขานุ การบริษทั แทนนายยุทธ ศักดิเดชยนต์
ซึง่ ได้ลาออกจากตาแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีผลตัง้ แต่
์
วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
2. สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : มีกาหนดระยะเวลา 30 ปี
เมื่อวันที่ 11 ธันวาม 2557 บริษัท ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด ได้ทาสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกบั กรมธนารักษ์
จานวน 4,294 ไร่ โดยมีกาหนดระยะเวลา 15 ปี อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท
ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด ได้รบั การพิจารณาสิทธิการเช่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวจากกรมธนารักษ์เพิม่ จากสัญญาเช่า
เดิม อีก 15 ปี ทัง้ นี้ ได้ยกเลิกสัญ ญาเช่าเดิม เป็ นสัญ ญาเช่าใหม่ ซึ่งมีกาหนดเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่ 9
กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2587
3. คดีความฟ้ องร้อง : อัยการจังหวัดกระบี่ยื่นฟ้ องคดีต่อบริษทั
ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกระบี่ได้ย่นื คาฟ้ องต่อศาลว่าบริษัทได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดนิ
แปลงหนึ่งเพื่อปลูกปาล์มน้ามันคิดเป็ นเนื้อที่ 4,376 ไร่ซง่ึ ได้กาหนดให้เป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ โดยได้ย่นื ฟ้ อง
ว่าเป็ นความผิดต่อประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ.2497 มาตรา 9, 108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่
96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 บริษัทได้เปิ ดเผยอยู่ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ น
ต้นไป
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดกระบีไ่ ด้พพิ ากษายกฟ้ องคดีดงั กล่าว แต่มคี าสังให้
่ บริษทั ส่งมอบ
พืน้ ที่แปลงดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการอุทธรณ์ ดังปรากฏตามคาอธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 27.5อย่างไรก็ตาม ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดจากมูลค่าทีด่ นิ และต้นทุนสวน
ปาล์ม คิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 28.5 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้พจิ ารณาตัง้ สารองความเสียหายดังกล่าวทัง้
จานวนไว้แล้ว
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4. คาสังของส
่
านักงานปฏิ รปู ที่ดินจังหวัดกระบี่ : บริษทั ส่งมอบคืนที่ดินแปลงหมายเลขที่ 601
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 7/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการได้ลงมติ
ให้บ ริษัท ปฏิบ ัติต ามคาสังของส
่
านัก งานปฏิรูป ที่ดิน จังหวัดกระบี่ โดยให้บ ริษัท ออกจากที่ดิน แปลง
หมายเลขที่ 601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ ตัง้ อยู่ตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมือง จังหวั ดกระบี่ ซึ่งบริษัท
ครอบครองอยู่โดยไม่มหี นังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ที่ออกโดยหน่ วยงานของรัฐ และเคลื่อนย้ายทรัพย์สนิ
ของบริษทั ออกจากทีด่ นิ ดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏตามคาอธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 27.4 (ค)
การออกจากที่ดิน ซึ่งบริษัท ครอบครองอยู่ด ังกล่าวท าให้จานวนเนื้ อที่ของที่ดิน ของบริษัท และมูลค่ า
ทรัพย์สนิ ของบริษัทลดลง คิดเป็ นมูลค่าทางบัญชีประมาณ 8 ล้านบาท นอกจากนี้ท่ดี ินดังกล่าวมีต้น
ปาล์มน้ ามันที่บริษัทได้ลงทุนปลูกไว้ โดยพื้นที่ดงั กล่าวได้ก่อให้เกิดผลผลิตปาล์มน้ ามันคิดเป็ นร้อยละ
4.50 ของผลปาล์มทัง้ หมดที่บริษัทเก็บเกี่ยวได้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.10 ของผลปาล์มทัง้ หมดที่เป็ น
วัตถุดบิ เข้าสู่โรงงานของบริษทั ดังนัน้ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการออกจากทีด่ นิ ดังกล่าว คือจะทาให้
บริษัท ต้อ งซื้อผลปาล์มน้ ามัน จากบุ ค คลภายนอกตามแหล่งต่ างๆ มาทดแทน ซึ่งจะส่งผลต่ อต้ น ทุ น
วัตถุดบิ ของบริษทั สูงขึน้
5. แก้ไขข้อบังคับบริษทั : ข้อ 19
เพื่อให้การบริหารจัดการมีความสะดวกและคล่องตัว โดยคณะกรรมการสามารถกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามผูกพันธ์บริษทั ได้ โดยไม่ตอ้ งเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ ทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื
หุ้น ครัง้ ที่ 42 เมื่อวัน ที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติให้มีการแก้ไขข้อ บังคับ ข้อ 19 ของบริษัท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จากเดิม
“ข้อ 19 กรรมการสองคนสามารถกระทาการแทนบริษทั โดยลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริษทั
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการหรือบริษทั ก็ได้”
แก้ไขเป็ น
“ข้อ 19 กรรมการสองคนสามารถกระทาการแทนบริษทั โดยลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อม
ประทับตราสาคัญของบริษทั ได้
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คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการหรือบริษทั ก็ได้”
6. แก้ไขข้อบังคับบริษทั : ข้อ 23
เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคาสัง่
หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ทีป่ ระชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มี
มติให้มกี ารแก้ไขข้อบังคับข้อ 23 ของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม
“ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน นับ
แต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุ้นรวมกันนับจานวนหุ้น
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดหรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคนซึง่ มีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีข่ อให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ”
แก้ไขเป็ น
“ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน นับ
แต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่
จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
ทัง้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็
ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนั งสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื
หุน้
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ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ
ห้าวัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผู้
ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 25 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผูถ้ ือหุ้น
ตามวรรคสีต่ อ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั ”
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

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

99.99%
บจ. พันธ์ศรี
(ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตเก็บหาของป่ าใน
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ ทีด่ นิ ชัยบุร)ี

1.5

50%
บจ. สยามเอลิทปาล์ม
(ผลิตและเพาะเมล็ดพันธุป์ าล์ม)

99.99%
บจ. ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์
(ผูเ้ ช่าทีร่ าชพัสดุ กรมธนารักษ์
ทีด่ นิ เคียนซา)

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผู้ถือหุ้นใหญ่

ในปี 2562 บริษัท มีก ารจ าหน่ ายน้ ามัน ปาล์ม ดิบ และน้ ามัน เมล็ด ในปาล์ม ดิบ ให้ แ ก่ บริษั ท ล่ าสูง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 84.71 (2561 : ร้อยละ 75.15) ของมูลค่าการขายทัง้ หมด ซึ่งเป็ น
ราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มพี นั ธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ ามันปาล์มดิบ
และเป็ นไปตามประเพณีการค้าของการทาธุรกิจน้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท และบริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) เป็ นผูอ้ นุ มตั กิ ารขายน้ ามันปาล์มดิบให้แก่ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยทีก่ ารขาย
ทุกครัง้ จะมีราคาอ้างอิงกับการขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึน้
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษัทเป็ นเจ้าของสวนปาล์มซึ่งผลิตน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) จากทะลายผลปาล์มสด (FFB) ของบริษัท
และซื้อจากชาวสวนภายนอกทีม่ สี วนอยู่ใกล้กบั โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ผลผลิต รองอื่นๆ คือน้ ามันเมล็ดในปาล์ม
ดิบ (CPKO) ซึง่ สกัดจากเมล็ดในปาล์ม (PK) และกากเมล็ดในปาล์ม (PKC) ซึง่ เป็ นผลพลอยได้จากการผลิตน้ามัน
เมล็ดในปาล์มดิบ ซึง่ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษัทคือบริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นโรงกลันน
่ ้ ามันปาล์มดิบ
ผลิตน้ามันพืชตรา หยก และผลิตภัณฑ์อ่นื เช่น ไขมันผสม และเนยเทียม เป็ นต้น
บริษัทได้ถือหุน้ 99.98% ในบริษัท พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด (ทุนจดทะเบียนและชาระเต็มมูลค่า 274 ล้าน
บาท โดยออกเป็ นหุน้ สามัญ 27,400 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10,000 บาท) ซึง่ เป็ นเจ้าของสวนปาล์มน้ามัน โดยบริษทั ได้
มีการเช่าสวนปาล์มน้ ามันจากบริษัท พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด นอกจากนี้แล้วบริษทั พั นธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด ได้ถอื หุ้น
99.99% ของบริษัท พันธ์ศรี จากัด (ทุนจดทะเบียนและชาระเต็มมูลค่า 5 ล้านบาท โดยออกเป็ นหุ้นสามัญ 500
หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด (ทุนจดทะเบียนและชาระเต็มมูลค่า 5 ล้านบาท
โดยออกเป็ นหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เดิม ทัง้ สองบริษัทนี้ได้รบั สัมปทานการปลูกปาล์ม
น้ามันในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอชัยบุรแี ละอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็ นจานวนประมาณ 30,000 ไร่ จากกรม
ป่ าไม้เป็ นระยะเวลา 30 ปี มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มน้ามันอยู่ 21,349 ไร่ ปั จจุบนั บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มลดลงเมื่อเทียบ
กับในอดีตทีผ่ ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(i) พืน
้ ทีส่ มั ปทานของสวนเคียนซากับกรมป่ าไม้ (ประมาณ 8,500 ไร่) ได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2557 และบริษัทย่อยได้ดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทาสัญญาเช่าทีด่ นิ
กับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทา
ประโยชน์จากใบอนุญาตกับกรมป่ าไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527
(ii) พืน้ ทีส่ มั ปทานของสวนชัยบุรกี บั กรมป่ าไม้ (ประมาณ 13,000 ไร่) ได้หมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม
2558 บริษัท และบริษัท ย่อยได้ย่ืนขออนุ ญ าตเข้าท าประโยชน์ กบั กรมป่ าไม้ จานวนพื้น ที่ 6 ,513 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการพิจารณาของกรมป่ าไม้
(iii) พืน้ ทีใ่ นเขตปฎิรปู ทีด่ นิ ประมาณ 10,000 ไร่
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติม ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง”)
เมื่อต้นปี 2550 บริษัท ได้จดั ตัง้ บริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จากัด (ทุนจดทะเบียนและ
ชาระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท โดยออกเป็ นหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เพื่อดาเนินการผลิตและ
เพ าะเมล็ ด พั น ธุ์ ป าล์ ม โดยเป็ นการร่ ว ม ทุ นกั บ Center de Cooperation Internationale en Recherche
Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึ่งเป็ นองค์กรพิเศษที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายฝรังเศส
่
มีความ
เชีย่ วชาญและให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตร้อน ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ต่อมาใน
ปี 2552 CIRAD ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยชื่อบริษัท ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรังเศส)
่
แล้วโอนหุ้นที่ถืออยู่ใน
บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จากัด ทัง้ หมดให้แก่ บริษทั ปาล์มเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรังเศส)
่
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ปั จจุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มในทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั มีเอกสารสิทธิ จานวน 14,591.20 ไร่ และ
ในพืน้ ทีข่ องรัฐ ซึง่ ประกอบด้วยสัญญาเช่าและใบอนุญาตเก็บหาของป่ า จานวน 15,103.69 ไร่ในจังหวัดกระบี่ และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงแม้ว่าบริษทั จะมีสวนปาล์ม ขนาดใหญ่ แต่บริษทั ก็ยงั คงต้องซือ้ ผลปาล์มสดจากภายนอก
เพื่อเป็ นวัตถุดบิ ป้ อนเข้าสู่โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ซึง่ ตัง้ อยู่ทจ่ี งั หวัดกระบี่ สามารถสกัดทะลายผลปาล์มสดได้
450,000 ตันต่อปี (75 ตันต่อชัวโมง)
่
และโรงสกัดน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบมีกาลังการผลิต 26,500 ตันของเมล็ดใน
ปาล์มต่อปี
รายได้ของบริษัทมาจากการขายภายในประเทศจากผลผลิตหลักๆ คือน้ ามันปาล์มดิบ น้ ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ และกากเมล็ดในปาล์ม ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ หลักสาหรับผลิตสินค้าต่อเนื่องในอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม เช่น
น้ ามันทีใ่ ช้ในการปรุงอาหาร อาหารสัตว์ เนย เนยเทียม สบู่ แชมพู ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน เครื่องสาอาง และ
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เช่น ขนมและไอศครีม กากเมล็ดในปาล์มใช้มากในฟาร์มเป็ ดไก่และโรงงานอาหารสัตว์
ในปี 2562 ยอดขายน้ ามันปาล์มดิบมีสดั ส่วนร้อยละ 80.95 ของรายได้รวม บริษัทมีปริมาณการผลิต
น้ามันปาล์มดิบต่ากว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตน้ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศ เนื่องจากปริมาณโรงงาน
สกัดน้ามันทัง้ ประเทศทีเ่ ปิ ดดาเนินการมีจานวนสูงถึง 101 แห่ง

โครงสร้างรายได้
ผลิ ตภัณฑ์/บริการ
น้ามันปาล์มดิบ
น้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
อื่นๆ
รวมมูลค่าการจาหน่าย

ปี 2560
ล้านบาท
%
625
93
45
763

85.27
12.69
2.04
100.00

ปี 2561
ล้านบาท
%
488
88
52
628

77.71
14.01
8.28
100.00

ปี 2562
ล้านบาท
%
442
68
36
546

80.95
12.45
6.60
100.00

หมายเหตุ : การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขา้ งต้นดาเนินการโดย UPOIC

2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

1. น้ ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) เป็ นน้ ามันที่ได้จากการสกัดผลปาล์มสด โดยมีอตั ราเปอร์เซ็นต์
น้ามันมากน้อยขึน้ อยู่กบั คุณภาพของผลปาล์มสด ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็ นผลปาล์มสดทีซ่ อ้ื จากเกษตรกรรายย่อยจะ
ได้อตั ราการสกัดน้ ามันอยู่ท่รี อ้ ยละ 15–17 แต่ถ้าเป็ นผลปาล์มสดจากสวนของบริษัท เองจะได้อตั ราการการสกัด
น้ามันร้อยละ 17-19 โดยมีผลพลอยได้เป็ นเมล็ดในปาล์ม ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตน้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
2. น้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เป็ นน้ ามันที่ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม โดยมี
อัตราการสกัดน้ามันร้อยละ 43-44 และมีผลพลอยได้เป็ นกากปาล์ม ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ สาหรับผลิตอาหารสัตว์
น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบเป็ นวัตถุ ดิบของอุตสาหกรรมต่ อเนื่องอื่น เช่น น้ ามันปรุง
อาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปั งกรอบ ขนมเค้ก เนยโกโก้ ไอศครีม ครีมเทียม สบู่ แชมพู เทียนไข กลีเซอ
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รีน สีอะมินส์ ส่วนผสมอาหาร เคมีภณ
ั ฑ์ เคลือบดีบุก อาหารสัตว์ และอื่นๆ นอกจากนี้ ในปั จจุบนั น้ามันปาล์มยัง
ใช้เป็ นส่วนประกอบสาคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึง่ เป็ นพลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใช้น้ามันปิ โตรเลียมได้
น้ามันปาล์มเป็ นน้ามันทีม่ คี ุณสมบัตพิ เิ ศษคือ มีจุดไหม้ทส่ี งู กว่า และมีเบต้าแคโรทีนสูง ซึง่ เป็ นประโยชน์
ต่อสุขภาพ นอกจากนัน้ ยังมีการดูดซับทีต่ ่ากว่าน้ามันพืชชนิดอื่น ทาให้ไม่เคลือบติดสิง่ ทีท่ อด ทาให้อาหารทีท่ อดมี
สีสวย และเก็บไว้ได้นาน
การแปรรูปผลปาล์มให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ
นำ้ มันปำล์มดิบ
Crude Palm Oil

กำรสกัดให้บริสทุ ธิ์
Refining

เติมไฮโดรเจน
Hydrogenation

- น้ำมันปำล์มผ่ำนกรรมวิธี

- ครีมเทียม

- มำกำรีน

- ครีมใส้ขนม

- Vanaspati

- ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

- ไขมันผสม

- เครื่องสำอำง

- ไขมันสำหรับทอด

- ไขมันสำหรับทำขนมปัง

- Sandwich Spread
- ไขมันนม

กำรแยกส่วนและกำรสกัด
Fractionation

กรดสบู่

นำ้ มันปำล์มสเตรียรีน

แยกตัว

เติมไฮโดรเจน

กำรนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ
Technical Uses

นำ้ มันปำล์มโอเลอีน

- สบู่
- เคลือบดีบุก

แยกส่วน

เติมไฮโดรเจน

- หมึกพิมพ์
- น้ำยำขัดเงำ

- ไขมันผสม

- น้ำมันสำหรับทอด

- ไขมันผสม

- ผงซักฟอก

- ไขมันสำหรับทำพำย

- Vanaspati

- น้ำมันสำหรับปรุงอำหำร

- มำกำรีน

- เครื่องสำอำง

- ไอศกรีม

- ไขมันสำหรับทำเบเกอรี่

- น้ำมันสลัด

- เนยโกโก้

- สำรหล่อลื่น

- ไขมันทำลูกกวำด

- บิสกิต

- ไขมันผสมชอคโกเลตสำหรับเคลือบ

กลีเซอรีน

- Emulsifier
- ส่วนประกอบในสำรเคมี

กรดไขมัน
- สบู่ - เทียนไข - สี - สำรตึงผิว - เรซิน - เอสเทอร์
กรดไขมัน

- แอลกอฮอล์ - ผงซักฟอก - Crayons - Amines
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิ ตภัณฑ์
- กลยุทธ์การแข่งขัน

อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มของไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและขยายตัวต่ อไปได้อกี มาก จะเห็นได้จากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ามันปาล์มต่อคนต่อปี ของไทยยังคงอยู่ในระดับต่า และ
นอกจากนัน้ น้ามันปาล์มยังมีราคาถูกกว่าน้ามันพืชประเภทอื่นๆ ทาให้ในสถานการณ์ทวไปน
ั ่ ้ามันปาล์มไม่มปี ั ญหา
ด้านตลาดรองรับทัง้ ตลาดภายในและต่างประเทศ ทีผ่ ่านมาบริษทั ผลิตน้ามันปาล์มเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ประเทศเป็ นหลัก หากในบางปี ทีม่ ผี ลผลิตออกมามากเกินความต้องการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟ้ าอากาศ
เอือ้ อานวย ราคาในประเทศตกต่ า ในขณะที่ราคาน้ ามันปาล์มในต่างประเทศสูงกว่าราคาขายในประเทศ บริษัทก็
จะส่งออกเพื่อที่จะเป็ นหนทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้บริษทั สามารถทากาไรได้มากขึน้ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผลผลิต
ปาล์มสดออกมาน้อย ก็จะเกิดการแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มสด ซึง่ มีผลทาให้ตน้ ทุนสูงขึน้
เพื่อทีจ่ ะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ บริษัทจะต้องมีการบริหารต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับต่ า โดย
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มอี ตั ราการสูญเสียระหว่างการผลิตน้อยทีส่ ดุ และเพิม่ ปริมาณผลปาล์ม
สดเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
- ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้าบริษัทส่วนใหญ่เป็ นโรงงานกลันน
่ ้ ามันปาล์ม ซึ่งปั จจุบนั มีอยู่ประมาณ 17 โรงงาน มีกาลังการผลิต
ทัง้ สิน้ ประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดบิ ต่อปี ดังนัน้ ในช่วงที่ผลปาล์มสดมีปริมาณน้อย จะทาให้ปริมาณน้ ามันปาล์ม
ดิบมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ ามันปาล์มทัง้ หมดในประเทศ ซึ่งบางครัง้ รัฐบาลต้องมีการอนุ มตั ิให้มกี าร
นาเข้าน้ามันปาล์ม เพื่อบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณน้ามันปาล์มในระบบ
ในทางตรงข้า มในช่ ว งที่มีผ ลปาล์ม สดออกมามาก ก็จ ะท าให้ ป ริม าณน้ า มัน ปาล์ม ดิบ มีป ริม าณมาก
เช่นเดียวกัน ซึง่ บริษทั ก็สามารถส่งออกได้ หากราคาตลาดโลกสูงกว่าราคาขายในประเทศ
- การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษัท ได้จ าหน่ า ยน้ า มัน ปาล์ม ดิบ และน้ า มัน เมล็ด ในปาล์ม ดิบ แก่ โรงงานกลัน่ น้ า มัน พืช บริสุท ธิแ์ ละ
โรงงานผลิตไบโอดีเซลเป็ นหลัก โดยมีการตกลงซือ้ ขายล่วงหน้าหรือส่งมอบทันทีแล้วแต่กรณี กากเมล็ดในปาล์ม
จะจาหน่ ายแก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์และผูเ้ ลีย้ งสัตว์ทอ่ี ยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงานเพื่อเป็ นอาหารสัตว์ โดยตกลง
ราคา จุดหมายปลายทางทีจ่ ะส่ง และคุณภาพของน้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ และกากเมล็ดในปาล์ม
- การจัดจาหน่ ายและช่องทางการจัดจาหน่ าย
ในปี 2562 บริษทั ไม่มกี ารจาหน่ายน้ามันปาล์มไปต่างประเทศโดยตรง
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ข. ภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างของอุตสาหกรรม
การปลูกปาล์มน้ ามันในประเทศไทยเริม่ ตัง้ แต่สมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง โดยเริม่ ปลูกประมาณพันไร่
มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อการค้าเป็ น ครัง้ แรก และต่ อมาได้มีการขยายพื้น ที่การเพาะปลูก ทัง้ จากภาครัฐและเอกชน
เรื่อยมา จนถึงช่วง 30 ปี ทีผ่ ่านมา เกษตรกรรายย่อยให้ความสาคัญกับ การปลูกปาล์มอย่างจริงจังและได้รบั การ
พัฒนาเข้าสู่ระบบการค้าและอุตสาหกรรมมากขึน้ ปั จจุบนั ไทยเป็ นประเทศหนึ่งในผู้ผลิตปาล์มน้ ามันที่สามารถ
ผลิตใช้อย่างเพียงพอภายในประเทศ และสามารถส่งออกได้บางส่วนเท่านัน้
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์ม โรงงานสกัด น้ า มัน ปาล์ม ดิบ โรงงานกลัน่ น้ า มัน ปาล์ม อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง และผู้บ ริโ ภค ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนจะมีผลกระทบซึง่ กันและกัน นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ได้เกิดความต้องการใช้น้ ามันปาล์ม
จากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลขึน้ มาในระบบ ทาให้อาจเกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ไบโอ
ดีเซลและอุปทานของน้ามันปาล์มเพื่อการบริโภค ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันปาล์มได้เช่นกัน สาหรับปั จจัย
ภายนอกซึง่ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดราคาในประเทศ ได้แก่ ราคาตลาดโลก ราคาน้ามันพืชชนิดอื่นทีท่ ดแทน
กันได้ และยังมีปัจจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้ าอากาศ อันจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลปาล์มสดทีจ่ ะออก
สูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาล ทีผ่ ่านมา การแข่งขันในตลาดเพื่อการซือ้ วัตถุดบิ จะเป็ นการแข่งขันทางด้านราคาเป็ นหลัก
ทาให้ราคาวัตถุดบิ นัน้ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
สาหรับปริมาณผลปาล์ม สดซึ่งเป็ น วัตถุ ดิบนัน้ ประเทศไทยไม่มีการนาเข้าผลปาล์มสด ผลผลิตปาล์ม
น้ ามันเกือบทัง้ หมดจึงถูกนามาใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันปาล์มและส่วนน้อยใช้เป็ นเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต
ปาล์มน้ ามันเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็ นสาคัญ ส่งผลให้มผี ลผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 45,890 ตันในปี
2520 เป็ น 1.3 ล้านตัน และ 16.7 ล้านตัน ในปี 2534 และ 2562 ตามลาดับ น้ ามันปาล์มที่ผลิต ได้จากโรงงาน
สกัดประกอบด้วยน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ น้ ามันเมล็ดในปาล์มจะนาไปใช้ทดแทนกับน้ ามัน
มะพร้าวได้เป็ นอย่างดี น้ ามันเมล็ดในปาล์มสกัดได้เฉพาะในโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มขนาดใหญ่ท่มี กี ารแยกเอา
เมล็ดในปาล์มออกมาจากผลปาล์มเท่านัน้ ส่วนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบน้ ามันจากผลปาล์มทัง้ ทะลายโดยไม่มี
การแยกเมล็ดใน น้ามันปาล์มดิบทีไ่ ด้กจ็ ะเป็ นน้ามันผสม
สาหรับเศษวัสดุเหลือจากขบวนการผลิต คือ เส้นใยของผลปาล์ม กะลาปาล์ม และทะลายปาล์มเปล่า โดย
เส้นใยของผลปาล์มและกะลาปาล์ม ทางโรงงานสกัดน้ามันปาล์มนาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในหม้อไอน้า เพื่อผลิตไฟฟ้ า
ใช้ในโรงงานเองเกือบทัง้ สิน้ อย่างไรก็ตาม ราคาของกะลาปาล์มในปั จจุบนั มีแนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากสามารถ
นาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนน้ ามันปิ โตรเลียมทีม่ รี าคาสูงขึน้ ส่งผลให้โรงงานสกัดน้ามันปาล์มนากะลาปาล์มออก
ขายแทนการนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ า ทัง้ นี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบาง
โรงงานยังมีการปรับปรุงหม้อไอน้ าเพื่อให้สามารถใช้ทะลายปาล์มเปล่าเป็ นเชือ้ เพลิงได้ แทนการใช้เส้นใยของผล
ปาล์มเพียงอย่างเดียว การใช้พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าว สามารถลดปริมาณการใช้น้ ามัน
ปิ โตรเลียมลงได้ นอกจากจะเป็ นการลดต้นทุน ในการผลิตน้ ามันปาล์มดิบแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลในการอนุรกั ษ์พลังงานอีกด้วย
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ภาพรวมปี 2562
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของไทยในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา มีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 9 ต่อปี
โดยปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มดิบทีผ่ ลิตได้ เพิม่ จาก 8 ล้านตัน และ 1.3 ล้านตันในปี 2553 เป็ น
16.7 ล้านตัน และ 3 ล้านตันในปี 2562 ตามลาดับ ทาให้ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญซึ่งสร้างรายได้
หมุนเวียนภายในประเทศมากกว่าปี ละ 60,000 ล้านบาท ในปั จจุบนั พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ามันในประเทศไทยทีใ่ ห้ผล
ผลิตมีประมาณ 5.5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 90 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมดอยู่ทบ่ี ริเวณภาคใต้ เนื่องจากมีสภาพ
ภูมอิ ากาศที่เหมาะสม ตัง้ แต่ ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2562 สภาพภูมอิ ากาศอยู่ในระดับเหมาะสม
ปริมาณน้ าฝนมีต่อเนื่อง รวมทัง้ พื้นที่ท่ใี ห้ผลผลิตได้ขยายตัวมากขึน้ ทาให้ ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมทัง้
ประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
รูปที่ 1 : เนื้ อที่ให้ผลผลิ ตและปริมาณผลผลิ ตปาล์มน้ามัน

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในระหว่างปี ผลผลิตปาล์มสดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 2.07 ล้านตันและต่ าสุดในเดือนธันวาคมที่ 7
แสนตัน ราคาผลปาล์มสดเฉลีย่ ทัง้ ปี อยู่ท่ี 3.05 บาท/กิโลกรัม (2561 : 3.45 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ราย
เดือนสูงสุดที่ 5.14 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม และต่ าสุดที่ 2.20 บาท/กิโลกรัมในเดือนเมษายน ราคาโดย
เฉลีย่ ในปี 2562 นับว่าต่าทีส่ ดุ ในรอบ 13 ปี
รูปที่ 2 : ปริมาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน (คุณภาพน้ามัน 18%)
'000 ตัน

บาท / กิ โลกรัม

4,000

6.00
5.00

3,000
4.00
2,000

3.00
2.00

1,000
1.00
0

2561
2562
2561
2562

ม.ค.
1,403
1,290
3.44
2.79

ก.พ.
1,321
1,328
4.06
2.85

มี.ค.
1,652
1,775
3.69
2.36

เม.ย.
1,495
1,789
3.16
2.20

พ.ค.
1,324
2,066
3.45
2.28

มิ.ย.
1,045
1,600
4.29
3.26

ก.ค.
885
1,493
3.89
3.09

ส.ค.
1,077
1,413
3.43
2.77

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน
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ก.ย.
1,164
1,210
3.29
2.79

ต.ค.
1,366
1,085
3.11
3.15

พ.ย.
1,295
875
2.76
3.94

ธ.ค.
1,370
739
2.82
5.14

0.00
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รูปที่ 3 : เหตุการณ์สาคัญรายไตรมาส
ปี 2562

ปริ มาณการผลิ ต (‘000 ตัน)
ผลปาล์ม
น้ามันปาล์มดิ บ
สด

ราคา (บาท/กิ โลกรัม)
ผลปาล์มสด
(คุณภาพน้ามัน 18%) น้ามันปาล์มดิ บ

ไตรมาสที่
1

4,392
(4,376)

795
(778)

2.67
(3.73)

16.04
(20.34)

ไตรมาสที่
2

5,455
(3,864)

967
(695)

2.58
(3.63)

17.23
(20.76)

ไตรมาสที่
3

4,116
(3,126)

766
(566)

2.88
(3.54)

16.87
(20.24)

ไตรมาสที่
4

2,699
(4,031)

506
(739)

4.08
(2.90)

22.79
(16.94)

16,662
3,034
3.05
18.23
(15,396)
(2,778)
(3.45)
(19.57)
( ) หมายถึงในช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า (ไตรมาสหรือปี แล้วแต่กรณี)
ทีม่ า : ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน
รวม
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เหตุการณ์สาคัญ
มาตรการการดูด ซับ น้ ามัน ปาล์ม ดิบ ออกจากระบบจานวน
160,000 ตัน เพื่อ น าไปผลิต กระแสไฟฟ้ าครัง้ แรก ในช่ ว ง
ปลายปี 2561 ได้ส่ งผลให้ ปริม าณสต๊ อ กน้ า มัน ปาล์มดิบใน
ประเทศไทยเริ่ม ลดลงในไตรมาสแรกของปี 2562 โดยสิ้น
เดือนมีนาคมอยู่ท่ี 375,741 ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาผลปาล์ม
สดและน้ ามัน ปาล์ม ดิบ กลับ ไม่ไ ด้ป รับ ตัว สูงขึ้น แต่ อ ย่ างใด
ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากราคาตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ ในระดับ
ต่า
ราคาตกต่าต่อเนื่อง บางช่วงของเดือนเมษายน – พฤษภาคม
ราคาผลปาล์มน้ ามัน ลดลงต่ ากว่า 2 บาท/กิโลกรัม ต่ าสุดใน
รอบ 18 ปี ทาให้กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ต้องออกมารับ
ซื้อน้ามันปาล์มดิบอีกรอบ จานวน 200,000 ตัน ตามมติ ครม.
ในเดือ นพฤษภาคม โดยแบ่งเป็ น 100,000 ตัน แรกภายใน
เดือ นพฤษภาคม ซึ่ ง สามารถรับ ซื้อ ได้จ ริง ที่ 66,250 ตัน
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกมีการปรับตัว
ลดลงต่ อ เนื่ อ งเนื่ อ งจากความวิต กเกี่ย วกับ การท าสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ราคาผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์มดิบในประเทศยังคงอยู่ใน
ระดับต่าต่อเนื่อง ภาครัฐจึงออกมาตรการเพื่อพยุงราคาปาล์ม
น้ ามัน ได้แก่ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ที่
กิโลกรัมละ 4 บาท, มาตรการส่งเสริมการใช้น้ ามันไบโอดีเซล
บี 10 ทดแทนบี 7 โดยมีบี 20 เป็ นทางเลือ ก (กระทรวง
พลังงานได้ขยายระยะเวลาการกาหนดราคาขายปลีกบี 20 ต่า
กว่าบี 7 จานวน 5 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 2 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562), ให้ กฟผ. ออกมาดูดซับน้ ามันปาล์มดิบ
ส่ ว นที่เหลือ ไปผลิต เป็ น กระแสไฟฟ้ า, คุ ม เข้ม การลัก ลอบ
นาเข้า, เร่งรัดการส่งออก และติดตัง้ เครื่องวัดปริมาณน้ ามัน
ปาล์มดิบทีถ่ งั เก็บน้ามัน
ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตัง้ แต่กลางเดือ นตุล าคม เนื่องจากข่าวการประกาศใช้บี 30
และบี 20 ในอิน โดนี เซีย และมาเลเซีย ตามล าดับ ราคาใน
ประเทศไทยปรับ ตัว สู ง ขึ้น ตามราคาตลาดโลกที่เพิ่ม ขึ้น ,
ผลผลิตในประเทศลดลง, กฟผ.ออกมารับซื้อน้ ามันปาล์มดิบ
จานวน 110,000 ตัน (จากส่วนที่เหลือจานวน 133,750 ตัน)
เพือ่ นาไปผลิตกระแสไฟฟ้ า ตามมติ ครม. ในเดือนพฤษภาคม
และสิงหาคม และการบังคับใช้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ น น้ ามัน
ดีเซลฐานในประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563

แบบ 56-1
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ผลผลิตน้ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศในปี 2562 อยู่ท่ี 3,033,473 ตัน (2561 : 2,778,108 ตัน) โดยมีความต้องการใช้
น้ามันปาล์มดิบ ดังนี้
การเปลี่ยนแปลง
(ตัน)
2561
2562
(ร้อยละ)
เพื่อการบริโภค
1,227,350 1,462,953
19.20
เพื่อผลิตไบโอดีเซล
1,199,671 1,337,160
11.46
จากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันที่เพิ่มขึ้น ต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี ส่งผลให้เกิดสภาวะ
อุปทานส่วนเกิน ประกอบกับราคาในตลาดโลกทีต่ กต่ า จากข่าวลบที่ปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ราคาผล
ปาล์มสดและราคาน้ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลง ภาครัฐจึงพยายามออกมาตรการมาหลายมาตรการ เพื่อปรับสมดุล
น้ามันปาล์มในประเทศทัง้ ระบบ ได้แก่
1. การใช้น้ ามันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า : การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตออกมารับซือ้ น้ ามันปาล์มดิบอีกรอบ จานวน
200,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม โดยแบ่งเป็ น 2 งวด ซึง่ สามารถดูดซับน้ามันปาล์มดิบออก
จากระบบ รวมทัง้ สิน้ 167,950 ตัน โดยน้ ามันปาล์มดิบงวดสุดท้ายจะถูกดึงออกจากระบบจนครบจานวนดังกล่าว
ไม่เกินเดือนเมษายน 2563 และจากการทีร่ าคาน้ ามันปาล์มดิบได้ปรับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2562
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ปริมาณสต๊อกคงเหลือจึงลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทาให้ กฟผ. ไม่มแี ผนรับซื้อ
น้ามันปาล์มดิบส่วนทีเ่ หลือ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการรักษาสมดุลน้ ามันปาล์มและรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. จึงกาหนดแผนการจัดซื้อน้ ามันปาล์มดิบเพื่อนาไปใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าไว้ปีละ 100,000 – 150,000 ตัน ซึง่ ควรยืดหยุ่นไปตามฤดูกาลของผลผลิตปาล์ม
น้ ามันที่ออกสู่ตลาดและระดับสต๊อกของน้ ามันปาล์มดิบในประเทศด้วย ทัง้ นี้เพื่อลดแรงกดดันทางด้านราคาของ
น้ามันปาล์มดิบเพื่อการบริโภค
2. การส่งเสริมการใช้น้ ามันปาล์มดิบเพื่ อผลิตไบโอดีเซล : กระทรวงพลังงานกาหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ น
น้ามันดีเซลฐานของประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยตัง้ เป้ าหมายจาหน่ายบี 10 ได้ทุกสถานีบริการน้ามัน
ทัวประเทศตั
่
ง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2563 และสนับสนุนให้บี 20 และ บี 7 เป็ นไบโอดีเซลทางเลือก (ต่อเนื่อง) รวมไป
ถึงการส่งเสริมการใช้บี 100 ในกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม โดยมีการกาหนด
ส่วนต่างราคาขายปลีกน้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 ให้ต่ากว่า บี 7 เท่ากับ 2 บาทต่อลิตร และส่วนต่างราคาขายปลีก
น้ามัน บี 20 ให้ต่ ากว่าน้ามัน บี 7 เท่ากับ 3 บาทต่อลิตร ซึง่ ภาครัฐคาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับน้ ามันปาล์มดิบ
ได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน/ปี การสร้างสมดุลนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ ามันทาให้ราคาสูงขึน้ รวมทัง้ ยัง
ช่วยลดปริมาณฝุ่ นพิษ PM 2.5 และยังประหยัดการนาเข้าน้ามันได้ประมาณ 1.8 ล้านลิตร/วัน
ในช่วง 6 ปี ท่ผี ่านมา ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได้ปรับเปลี่ยนส่วนผสมน้ ามันปาล์มในไบโอดีเซล เพื่อรักษา
ระดับปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือในประเทศให้เหมาะสมและเพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านราคาระหว่างการใช้
น้ามันปาล์มเพื่อการบริโภคและไบโอดีเซล
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รูปที่ 4 : การปรับเปลี่ยนส่วนผสมน้ามันปาล์มในไบโอดีเซล (2556 - 2563)

รูปที่ 5 : ปริมาณการผลิ ตน้ามันปาล์มดิ บในประเทศไทย

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน
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การเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่ รายเดือนในปี 2562 อยู่ในช่วงระหว่าง 14.76 – 29.75
บาท/กิโลกรัม (2561 : 16.22 – 23.20 บาท/กิโลกรัม) มีราคาเฉลี่ยทัง้ ปี ท่ี 18.23 บาท/กิโลกรัม (2561 : 19.57
บาท/กิโลกรัม) ราคาเฉลีย่ รายเดือนสูงสุดอยู่ในเดือนธันวาคม และต่ าสุดในเดือนมีนาคม ส่วนต่างราคาเฉลีย่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับตลาดโลกอยู่ทก่ี โิ ลกรัมละ 2.10 บาท (2561 : 1.52 บาท)
ในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 ราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมาเลเซีย ผูป้ ระกอบการจึงเริม่
ส่งออกได้ โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศอินเดีย โดยมีปริมาณการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ อยู่ท่ปี ระมาณ
250,000 ตัน ส่วนในช่วงครึง่ ปี หลัง ราคาน้ ามันปาล์มดิบของไทยเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ ส่วนของประเทศมาเลเซียยัง
ทรงตัวอยู่ในระดับต่ า ทาให้ส่วนต่างราคาในประเทศเมื่อเทียบกับตลาดโลกเริม่ กว้างมากขึน้ ส่งผลให้การส่งออก
ชะลอตัวลง
รูปที่ 6 : ราคาน้ามันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่วนต่างราคาในประเทศเมื่อเทียบกับตลาดโลกสูงสุดถึง 8.81 บาท/กิโลกรัมใน
เดือนธันวาคม เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลงอย่างมาก ในขณะที่ความต้องการน้ ามันปาล์มสาหรับใช้
บริโภคภายในประเทศทรงตัวและสาหรับใช้ผลิตไบโอดีเซลบี 10 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง จากการที่กระทรวง
พลังงานได้กาหนดแนวทางและระยะเวลาในการผลักดันให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ นน้ามันดีเซลฐานของประเทศ โดย
มีการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอนดังนี้
1. ขอความร่วมมือ ผู้ค้าน้ ามันให้เพิ่มปริมาณการจาหน่ ายไบโอดีเซล บี 10 ในสถานี บริก ารตัง้ แต่ วนั ที่ 1
ตุลาคม 2562
2. ประกาศกาหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล บี 100 ให้เหลือชนิดเดียว ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562
3. ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกคลังของผูค้ า้ น้ามันต้องมีการผลิต บี 10
4. ไบโอดีเซล บี 10 ต้องมีจาหน่ายในสถานีบริการทุกสถานีในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป
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เหตุการณ์ดงั กล่าว ทาให้ปริมาณน้ามันปาล์มดิบคงเหลือในระบบลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสิน้ ปี เหลือ 309,181 ตัน
(2561 : 466,076 ตัน)
รูปที่ 7 : ปริมาณน้ามันปาล์มดิ บคงเหลือและการเคลื่อนไหวของราคารายเดือน

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน
หมายเหตุ : ปริมาณการสต๊อกน้ามันปาล์มดิบในปี 2562 เป็ นปริมาณหลังหักปริมาณการซื้อของ กฟผ.

สรุปเหตุการณ์สาคัญ
(1) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 30 ของประเทศอิ นโดนี เซียและบี 20 ของประเทศมาเลเซีย
หลังจากทีร่ ฐั สภายุโรปได้มมี ติในปี 2560 ลดการใช้น้ามันปาล์มในเชือ้ เพลิงชีวภาพ ประเทศอินโดนีเซียก็ประกาศ
เริม่ บังคับใช้ไบโอดีเซล บี 30 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ในขณะทีป่ ระเทศมาเลเซีย เริม่ บังคับใช้บี 20 ในภาค
ขนส่ง ปั จจุบนั อินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตน้ ามันปาล์มได้ปีละ 50 ล้านตัน และ 19 ล้านตันตามลาดับ นโยบาย
การปรับเพิม่ สัดส่วนน้ ามันปาล์มในไบโอดีเซลดังกล่าวจะส่งผลให้อนิ โดนีเซียต้องใช้น้ ามันปาล์มเพิม่ ขึน้ จานวน 3
– 4 ล้านตันเพื่อนามาเป็ นส่วนผสม ในทานองเดียวกัน มาเลเซียจะใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งจะทาให้
ปริมาณน้ ามันปาล์มเพื่อผลิตอาหารจะเหลือน้อยลง การบังคับใช้ไบโอดีเซลในประเทศผูผ้ ลิตน้ ามันปาล์มรายใหญ่
ที่สุดในโลกทัง้ สองประเทศ คืออินโดนีเซียและมาเลเซียดังกล่าว จะทาให้ปริมาณน้ ามันปาล์มคงเหลือในระบบ
ลดลงและดึงราคาน้ ามันปาล์มดิบให้สงู ขึน้ ได้ในปี 2563 นอกจากนัน้ สภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งในปี 2562 และการ
ใส่ปุ๋ยทีล่ ดลงของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนให้สอดคล้องกับราคาผลปาล์มทีต่ กต่ าในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา ส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันในปี 2562 ของประเทศทัง้ สอง และยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดปริมาณ
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ผลผลิตปาล์มน้ ามันในปี 2563 ราคาน้ ามันปาล์มดิบล่วงหน้าของประเทศมาเลเซียปรับตัวสูงขึน้ อย่างมากในไตร
มาสสุดท้ายของปี โดยใกล้แตะระดับสูงทีส่ ดุ ในรอบ 3 ปี เนื่องจากความกังวลต่ออุปทานทีก่ าลังจะลดลงอย่างมาก
ณ สิ้น ปี 2562 สต๊ อ กน้ ามัน ปาล์ม คงเหลือ ทัว่ โลกมีป ระมาณ 6 ล้านตัน (2561 : 8 ล้านตัน ) มาจากประเทศ
อินโดนีเซียจานวน 4 ล้านตัน และจากประเทศมาเลเซียจานวน 2 ล้านตัน ราคาเฉลีย่ น้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกปี
2562 สูงกว่าปี 2561 เล็กน้อย อ้างอิงจากราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากาหนดส่งมอบเดือนทีส่ ามของ
ประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ซึ่งอยู่ท่ีป ระมาณ 2,329 ริง กิต ต่ อ ตัน (2561 :
2,299 ริงกิตต่อตัน) ทัง้ นี้ราคาได้ปรับ ตัวสูงขึน้ ในไตรมาสสุดท้าย โดยไปแตะระดับสูงสุดของปี ท่ี 3,100 ริงกิตต่อ
ตันเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562
รูปที่ 8 : ราคาน้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย รายเดือน

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

รูปที่ 9 : ปริมาณน้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศมาเลเซีย
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รูปที่ 10 : ปริมาณผลผลิ ตน้ามันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซีย
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(2) การประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 10 ของประเทศไทย
กระทรวงพลังงานได้กาหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ น น้ ามันดีเซลฐานของประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ทดแทนบี 7 โดยภาครัฐคาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับน้ ามันปาล์มดิบ ได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน/ปี อย่างไรก็ตาม
การกาหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ น น้ ามันดีเซลฐานของประเทศ อาจมีขอ้ จากัดที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของ
จานวนรถยนต์ทส่ี ามารถรองรับบี 10 ในปั จจุบนั ได้มปี ระมาณ 5.2 ล้านคัน (จากรถยนต์ดเี ซลทัง้ หมด 10 ล้านคัน)
คิดเป็ นร้อยละ 50 แม้ว่าจะมีการกาหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล บี 100 ให้ดขี น้ึ เช่น การลดปริมาณโมโน
กลีเซอร์ไรด์ (monoglyceride) จากเดิมทีไ่ ม่สงู กว่า 0.7% เป็ นไม่สงู กว่า 0.4% โดยน้าหนัก
นอกจากนั น้ แนวโน้ ม ในอนาคต ประเทศไทยจะมี ค วามต้ อ งการใช้ไฟฟ้ าสูงขึ้น จากภาคขนส่งมวลชนที่จ ะ
ปรับเปลี่ยนไปเน้นระบบรถไฟฟ้ ามากขึน้ รวมถึงจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ า (EV) สูงขึน้ ทาให้ในร่างแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) พ.ศ. 2561 – 2580 มีการปรับลดเป้ าการใช้เอทานอล และไบโอ
ดีเซล และปรับเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนทุกชนิดเพิม่ ขึน้ เพื่อรักษาสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไว้ ท่ี
ร้อยละ 30 ในช่วงปลายแผน ทาให้จากเดิมตัง้ เป้ าการใช้ไบโอดีเซล บี 100 ไว้ทว่ี นั ละ 14 ล้านลิตร ลดลงเหลือวัน
ละ 7 ล้านลิตร และตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2567 จะมีการกาหนดให้มาตรฐานไบโอดีเซลของประเทศไทยเป็ น
EURO 5 (ซึง่ ปั จจุบนั ยอมรับเฉพาะบี 7) ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 10 ใน
อนาคต
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(3) ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา
สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้นาไปสู่การตัง้ กาแพงภาษีของถัวเหลื
่ องซึง่ ส่งผลกระทบต่อตลาด
น้ ามันพืชทัวโลก
่
ประเทศจีนถือเป็ นประเทศที่ซ้อื ถัวเหลื
่ องมากที่สุดในโลก และโดยส่วนใหญ่จะนาเข้าเมล็ดถัว่
เหลืองจากสหรัฐอเมริกา และจนถึงขณะนี้สงครามการค้าได้ยดื เยือ้ มานานกว่า 1 ปี ยังไม่มขี อ้ สรุปใดๆ อย่างไรก็
ตาม ข้อตกลงการค้าระยะแรก (Phase-1 trade deal) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทาให้จนี มีการสังซื
่ อ้ ถัวเหลื
่ อง
จากสหรัฐฯ ส่งผลให้ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าโลกและผลกระทบของสงครามการค้าเริม่ ลดลง เนื่องจาก
จีนให้คามันว่
่ าจะนาเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐ ฯ เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะถัวเหลื
่ องและสัตว์ปีก ราคาซือ้ ขายถัวเหลื
่ อง
ของสหรัฐฯ ในตลาดล่วงหน้ า Chicago Board of Trade มีการปรับเพิ่มขึน้ ตามอุปสงค์ท่เี กิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
อาจยังคงมีความไม่แน่ นอนจากรายละเอียดและการปฏิบตั ติ ามการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างของจีน และเป็ นที่
คาดการณ์ว่าสงครามการค้าอาจจบลงได้ในปี 2563 ก่อนการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน
2563 และอาจได้เห็นการลดดอกเบีย้ ต่อเนื่องในระหว่างปี เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ
(4) สหภาพยุโรปยกเลิ กการใช้น้ามันปาล์มในปี 2573
สืบเนื่องจาก การทีส่ หภาพยุโรปได้ประกาศรับรองกฎระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกฉบับที่ 2
(Renewable Energy Directive : RED II) ซึง่ ได้กาหนดเป้ าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปไว้ท่ี
อย่างน้ อยร้อยละ 32 ของการใช้พลังงานทัง้ หมดในสหภาพยุโรปภายในปี 2573 และกาหนดเป้ าหมายการใช้
พลังงานหมุนเวียนในภาคขนส่งไว้ท่รี ้อยละ 14 ภายในปี 2573 แต่กาหนดให้กลุ่มประเทศสมาชิกใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพทีผ่ ลิตจากพืชได้ไม่เกินระดับทีใ่ ช้อยู่ในปี 2563 และปรับเพิม่ ขึน้ ได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 7 นอกจากนี้ การใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากพืช ที่ปลูกในพื้นที่ท่มี ีค่าคาร์บอนสูง จะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็ นศูนย์ในปี
2573 ซึง่ มีนัยถึงการใช้นโยบาย “Zero Palm Oil” จากเชือ้ เพลิงภาคการขนส่งภายในปี 2573 ทัง้ นี้มจี ุดประสงค์
เพื่อปฏิรูปด้านพลังงานและลดการใช้พลังงานเพื่อ แสดงถึงความพยายามในการบรรลุเป้ าหมายด้านการอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม ในปี 2559 ได้มกี ารเผยแพร่การศึกษาที่ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป ซึ่งได้ระบุว่าเชือ้ เพลิง
ชีวภาพที่ผลิตจากน้ ามันปาล์มได้ก่อมลพิษมากกว่าน้ ามันดีเซลปกติถึง 3 เท่า ซึ่งถือว่าเป็ นการสรุปที่นามาซึ่ง
ความเข้าใจผิด เนื่องจากการทาธุรกิจสวนปาล์มน้ามันทุกแห่งไม่ได้สง่ ผลให้เกิดการตัดไม้ทาลายป่ าเสมอไป ดังนัน้
การกาหนดให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมาจากพืชได้ไม่เกินระดับที่ใช้อยู่ในปี 2563 จึงเป็ นบทลงโทษที่ไม่เป็ น
ธรรมอย่างยิง่ สาหรับเชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตมาจากพืชทีม่ กี ารปลูกตามเงื่อนไขและมาตรฐานความยังยื
่ น
(5) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)
กรณีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและในวงกว้างของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเริม่ ระบาดหนักตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ถดถอยลง การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสมีผลให้ความต้องการน้ ามันปาล์มลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึง่ เป็ นจุดกาเนิดการ
แพร่ระบาด กดดันให้ราคาน้ ามัน ปาล์มลดต่ าลง นอกจากนัน้ ราคาน้ ามันปิ โตรเลียมมีการปรับตัวลดลงในช่วงที่
ผ่านมา ทาให้ความต้องการน้ ามันปาล์มเพื่อทีจ่ ะนาไปเป็ นส่วนผสมเชือ้ เพลิงชีวภาพลดลงไปด้วย จึงคาดการณ์ว่า
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ในช่วงครึง่ ปี แรกของ 2563 ตลาดน้ามันปาล์มอาจอยู่ภายใต้ความกดดันเนื่องจากความกังวลทีม่ ตี ่อการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ซึง่ เป็ นจะอุปสรรคต่อความต้องการทัง้ ในอุตสาหกรรมอาหารและไม่ใช่อาหาร

กาลังการผลิ ต
การเพิม่ ขึน้ ของจานวนโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบจาก 91 แห่งในปี 2556 เป็ นประมาณ 128 แห่งในปั จจุบนั
โดยเปิ ดดาเนินการจานวน 101 แห่ง ทาให้กาลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 30 - 35 ล้านตันของผลปาล์ม
สดต่อปี นับว่ายังคงสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาดในปี 2562 ที่ 17 ล้านตัน เป็ นอย่างมาก จะเห็นว่า
อัตราการใช้กาลังการผลิตของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 50 จากภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุป
สงค์และอุปทานมีอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึง่ เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของประเทศไทย

คาดการณ์ ปริ มาณและแนวโน้ มราคาน้ามันปาล์มปี 2563
พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ ามันในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปี ละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูก ปาล์ม น้ า มัน แทนพืช ชนิ ด อื่น โดยเฉพาะการโค่ น ล้ม ยางพารามาเป็ น การปลูก ปาล์ม น้ า มัน ทดแทนอัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติราคายางตกต่ า ในอดีตเป็ นเวลานานหลายปี เหตุผลดังกล่าวทาให้ผลผลิตโดย
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นอกจากนัน้ ปั จจัยจากสภาพอากาศ ยังเป็ นสิง่ ทีส่ ่งผลดีต่อผลผลิตโดยรวม
อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันในปี 2563 จะยังคงเพิม่ ขึน้ แต่เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ ้อย
กว่าปี 2562 เป็ นประมาณ 17.5 - 18 ล้านตัน และส่งผลให้ปริมาณน้ามันปาล์มดิบอยู่ทป่ี ระมาณ 3.2 - 3.5 ล้านตัน
ในปี 2563 เนื่องจากระดับการให้ผลผลิตในระดับสูงในปี ทผ่ี ่านมา ทาให้ปี 2563 อาจเป็ นช่วงของการพักตัวของต้น
ปาล์ม นอกจากนัน้ ผลกระทบจากสภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ห้งแล้ง และการลดการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรในช่ วงราคาผล
ปาล์มตกต่ า จะทาให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบบางส่วนอาจถูกชดเชยจากพืน้ ทีป่ ลูกใหม่ทเ่ี ริม่
เก็บเกีย่ วได้ในช่วงอายุตน้ ปาล์ม 3 - 6 ปี
ในปี 2563 คาดว่าความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพือ่ การบริโภคในประเทศจะคงทีใ่ นระดับประมาณ 1 ล้าน
ตัน สาหรับความต้องการใช้น้ ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 2 - 2.2 ล้านตัน จากการที่
กระทรวงพลังงานได้กาหนดให้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ นน้ามันดีเซลฐานของประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่
จะทาให้เกิดภาวะดุลยภาพของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม หากเป็ นเช่นนี้ ผลผลิตเกือบทัง้ หมดในปี 2563 จะถูกใช้
ในประเทศเท่านัน้ โดยการส่งออกอาจมีสดั ส่วนน้อยและเกิดขึน้ ได้ในบางเดือนทีม่ ผี ลผลิตออกสู่ตลาดจานวนมาก
ซึง่ ตลาดส่งออกหลัก ยังคงเป็ นประเทศอินเดีย ในขณะทีก่ ารส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปมีน้อยมาก กฎระเบียบ
RED II จึงไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยควรมุ่งไปที่
การผลิตน้ ามันปาล์มจากกระบวนการผลิต ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยังยื
่ น เตรียมพร้อมกับกระแสความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคและความมุ่งมันของธุ
่
รกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ผูป้ ระกอบการไทยที่
ต้องการส่งออกน้ ามันปาล์มหรืออาหารที่มสี ่วนผสมของน้ ามันปาล์ม จึงควรปฏิบตั ิตามมาตรฐานความยังยื
่ นที่
ได้รบั การยอมรับในระดับสากล และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ซง่ึ เป็ นทิศทางทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
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ตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ และสามารถสร้างความเชื่อมันแก่
่ ผู้บริโภคได้ นอกจากเรื่องของกฎระเบียบ RED II
และกระแสอนุ รกั ษ์ สงิ่ แวดล้อมแล้ว อุต สาหกรรมน้ ามัน ปาล์ม ยังต้องเผชิญ กับ ความเสี่ย งจากปั จ จัย อื่น อาทิ
แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้ า และกระแสลดการบริโภคไขมันอิม่ ตัว ซึง่ ล้วนแต่เป็ นแรงกดดันด้านลบต่อราคาน้ามัน
ปาล์ม อย่างไรก็ตาม จากการทีน่ ้ ามันปาล์มมีราคาต่ าทีส่ ุดในบรรดาน้ ามันพืชประเภทอื่น เรายังคงเชื่อว่าภายใต้
กลไกตลาดทีเ่ หมาะสมและการบริหารจัดการสมดุลปริมาณน้ามันปาล์มทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
จะยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยังยื
่ น
โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันปาล์มดิบทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2563 คาดว่าจะปรับตัว
สูงขึน้ ตามความต้องการใช้น้ ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลที่สูงขึน้ ทัง้ ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
โดยราคาน้ า มัน ปาล์ม ดิบ ในประเทศอาจแกว่งตัว อยู่ท่ีร ะดับ 25 - 30 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาล์ม สดที่
ประมาณ 4.50 – 6 บาท/กิโลกรัม ตราบใดที่ราคาน้ ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลี่ยทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 60 - 65
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ท่ปี ระมาณ
2,500 – 2,800 ริงกิตต่อตัน (2562 : 2,329 ริงกิตต่อตัน)

จานวนคู่แข่งขันและขนาดของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันในประเทศไทยส่วนใหญ่ อยู่ในเขตจังหวัด กระบี่มากที่สุด รองลงมาคือ สุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช ในปั จจุบนั โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มมีประมาณ 128 แห่ง โดย
เปิ ดดาเนินการจานวน 101 แห่ง โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตที่มกี ารเพาะปลูกปาล์มใน
ภาคใต้ เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุม พร นครศรีธรรมราช ตรัง และประจวบคีรขี นั ธ์ มีกาลังการผลิตรวมประมาณ
30-35 ล้านตันทะลายปาล์มสดต่อปี
ทางด้านสวนปาล์มถือได้ว่าบริษัท มีสวนปาล์มเป็ นของตนเองและมีพ้นื ที่เพาะปลูกที่ใหญ่ แห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ซึง่ ทาให้บริษทั ได้เปรียบบริษทั อื่นในด้านต้นทุนของผลปาล์มสด ในส่วนของโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
ดิบ ซึง่ มีกาลังการผลิตเท่ากับ 75 ตันผลปาล์มสดต่อชัวโมงนั
่
น้ ถือว่าเป็ นโรงสกัดขนาดกลาง

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
เนื่องจากปั จจุบนั โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบมีจานวนมากดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นและส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช มีกาลังการผลิตของโรงงานรวมทัง้ สิ้น
ประมาณ 30-35 ล้านตันผลปาล์มสดต่อปี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับผลปาล์มสดในปี 2562 ทีม่ ปี ริมาณ 16.7 ล้านตัน ทา
ให้อตั ราการใช้กาลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทัง้ หมดอยู่ ต่ ากว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้มีการแข่งขันกันซื้อผล
ปาล์มสดในราคาสูง โดยไม่คานึงถึงคุณภาพเท่าทีค่ วร อย่างไรก็ตาม จากการทีบ่ ริษทั มีสวนปาล์มน้ามันขนาดใหญ่
ทาให้มแี นวโน้มทีจ่ ะมีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนของวัตถุดบิ
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การจัดหาผลิ ตภัณฑ์เพื่อจาหน่ าย
ก. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิ ตภัณฑ์

บริษทั มีโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ (CPO) และโรงงานสกัดน้ามันจากเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) ตัง้ อยู่
เลขที่ 98 หมู่ 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตาบลห้วยยูง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
ปริมาณการผลิ ตเต็มที่ของผลิตภัณฑ์ (ตัน)
2560

2561

2562

450,000

450,000

450,000

น้ามันปาล์มดิบ (18%)

81,000

81,000

81,000

เมล็ดในปาล์ม (5.25%)

23,625

23,625

23,625

เมล็ดในปาล์มทีใ่ ช้ในการผลิตเต็มที่

30,000

30,000

30,000

น้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (41%)

12,300

12,300

12,300

กากเมล็ดในปาล์ม (52%)

15,600

15,600

15,600

แผนกน้ามันปาล์มดิบ
ผลปาล์มสดทีใ่ ช้ในการผลิตเต็มที่

แผนกน้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ

หมายเหตุ กาลังการผลิตจริงในแต่ละปี จะแตกต่างจากกาลังการผลิตเต็มทีท่ อ่ี อกแบบไว้ เนื่องจากความแตกต่าง
ของปริมาณผลปาล์มสดทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการผลิต ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ปริมาณน้าฝนทีต่ กในแต่ละปี
การจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั เองทีป่ ้ อนเข้าสูโ่ รงงานมีไม่เพียงพอ ทาให้บริษทั ต้องรับซือ้ จาก
เกษตรกรรายย่อย เพื่อทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณผลปาล์มสดของบริษทั ทีจ่ ะป้ อนเข้าสูโ่ รงงาน
สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ปริมาณผลผลิตปาล์มสดขึน้ อยู่กบั ระดับน้ าฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาล์มที่จะให้ได้น้ ามัน
ปาล์มดิบในอัตราสูงขึน้ อยู่กบั วิธกี ารตัดและเก็บเกีย่ ว เนื่องจากการดูแลทีด่ แี ละมีมาตรฐานในการเก็บเกีย่ ว ทาให้
คุณภาพของผลปาล์มจากสวนของบริษัท นัน้ อยู่ในเกณฑ์ดีและให้อตั ราการสกัดน้ ามันปาล์มดิบสูงกว่าซื้อจาก
เกษตรกรรายย่อย
แต่เนื่องจากปริมาณผลปาล์มสดทีอ่ อกสู่ตลาดในแต่ละปี มนี ้อยกว่าความต้องการของโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์มเมื่อคิดตามกาลังการผลิตจากจานวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแต่ ละปี ทาให้เกิดการแข่งขัน กันซื้อผลปาล์มสด
ในขณะทีอ่ ตั ราการสกัดน้ ามันปาล์มทีไ่ ด้ค่อนข้างต่ า สาเหตุอกี ประการหนึ่งคือสภาพอากาศที่ ไม่สม่าเสมอ บางปี
น้าท่วม บางปี แห้งแล้ง อัตราการขาดน้าในดินทาให้ผลปาล์มสดทีไ่ ด้นนั ้ ให้น้ ามันปาล์มดิบในอัตราต่า และการเก็บ
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เกีย่ วของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันรายย่อยโดยเฉลีย่ ยังไม่ได้มาตรฐาน คือมีการเก็บเกีย่ วผลปาล์มก่อนจะถึง
เวลาอันสมควร โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ ลปาล์มสดมีราคาสูง
ดังได้กล่าวข้างต้น ส่งให้ผลผลิตต่อไร่และอัตราการสกัดน้ ามันปาล์มดิบอยู่ในระดับต่า ดังนัน้ บริษทั จึงได้
จัดทานโยบายให้คาแนะนาแก่ผปู้ ลูกปาล์มน้ามันทีต่ ้องการปรับปรุงคุณภาพปาล์มน้ามันตามมาตรฐานทัง้ ด้านการ
ดูแ ลรัก ษาและผลผลิต ต่ อ ไร่ เพื่อ ให้ผ ลผลิต ที่ส่งป้ อ นเข้าสู่โรงงานสกัด น้ า มัน ปาล์ม ดิบ นั น้ มีคุ ณ ภาพมากขึ้น
นอกจากนัน้ ผูป้ ลูกปาล์มน้ามันรายย่อยยังสามารถขอเข้าเยีย่ มชมสวนของบริษทั ได้อกี ด้วย
บริษทั ได้มกี ารคัดคุณภาพของผลปาล์มสดจากผูป้ ลูกปาล์มน้ามัน ณ จุดรับซือ้ แต่วธิ กี ารนี้ไม่สามารถทา
ได้ในช่วงที่ผลปาล์ม สดมีปริมาณน้อย นอกจากนัน้ บริษัทยังได้มกี ารแนะนาผู้ปลูกปาล์มน้ ามันเกีย่ วกับคุณภาพ
ของผลปาล์มสดทีค่ วรจะนาส่งโรงงาน บริษัท เชื่อว่าโปรแกรมการให้คาแนะนาแก่ผปู้ ลูกปาล์มน้ ามันทัวไปจะช่
่
วย
ปรับปรุงคุณภาพของผลปาล์มสดทีจ่ ะป้ อนเข้าสูโ่ รงงานให้มคี ุณภาพดีขน้ึ และเป็ นการเพิม่ อัตราการสกัดน้ามันด้วย
โดยบริษัทได้มกี ารปรับราคารับซือ้ ผลปาล์มสดให้สงู ขึน้ ตามอัตราการสกัดน้ ามัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการจูงใจให้ผปู้ ลูก
ปาล์มรายย่อยส่งผลปาล์มสดทีม่ คี ุณภาพเข้าสูโ่ รงงาน
สาหรับเทคโนโลยีสาหรับการสกัดน้ ามันปาล์มดิบทีม่ ผี ลต่อการใช้วตั ถุดบิ นัน้ เนื่องจากบริษทั ได้ใช้แบบ
มาตรฐานสากลในอุต สาหกรรมนี้ แล้ว ดังนัน้ การปรับ ปรุงเพื่อให้ก ารผลิตมีป ระสิท ธิภ าพจึงขึ้น อยู่ก ับ 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 โดยบริษัทยังคงค้นคว้าเทคโนโลยีใ่ หม่ๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลด
อัตราสูญเสียน้ามัน การกาจัดมลภาวะทีเ่ กิดจากการกระบวนผลิตซึง่ เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อม
การปลูกปาล์มทดแทน
ปาล์มน้ ามันที่ได้ดาเนินการปลูกทดแทนในปี 2558 บนพื้นที่ 1,246 ไร่ ได้เริม่ ให้ผลผลิตได้ในปี 2561
แม้ว่าจะยังมีผลผลิตไม่มากนัก แต่อตั ราผลผลิตต่อไร่จะค่อยๆ เพิม่ มากขึน้ จนเข้าสู่ภาวะปกติในอีก 2 ปี ขา้ งหน้า
ในส่วนของพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปลูกปาล์มทดแทนในปี 2559 เริม่ เก็บเกีย่ วผลผลิตได้ในกลางปี 2562
ตามทีบ่ ริษทั มีแผนจะดาเนินการปลูกปาล์มทดแทนจานวน 1,434 ไร่ ในปี 2563 นัน้ เนื่องจากผลผลิต
ต่อไร่ยงั อยู่ในอัตราสูง บริษทั จึงพิจารณาเลื่อนแผนปลูกปาล์มทดแทนออกไปจานวน 1,291 ไร่ โดยไม่มกี าหนด
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพต้นปาล์มและผลผลิตต่อไร่ ส่วนจานวนทีเ่ หลืออีก 143 ไร่ เนื่องจากสภาพต้นปาล์มได้เสื่อม
โทรมลง อีกทัง้ ผลผลิตก็เริม่ ลดลง ดังนัน้ เมื่อปลายปี ทผ่ี ่านมา บริษทั จึงได้ทาการปลูกปาล์มใหม่ใต้ต้นปาล์มเดิม
ซึง่ จะทาให้บริษทั สามารถเก็บเกีย่ วผลปาล์มจากต้นปาล์มเดิมได้อกี ประมาณ 2 ปี ก่อนทีจ่ ะมีการโค่นต้นปาล์มเก่า
ทิง้ เพื่อให้ตน้ ปาล์มใหม่ได้เติบโต
จานวนผูจ้ าหน่ ายวัตถุดิบ
บริษทั มีการซือ้ ผลปาล์มสดส่วนใหญ่จากชาวสวนในเขตกระบีแ่ ละสุราษฎร์ธานี โดยไม่มรี ายใดทีบ่ ริษัท
ซือ้ ผลปาล์มสดมากกว่าร้อยละ 30 ของยอดซือ้ ผลปาล์มสดทัง้ หมด
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สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ
เนื่องจากวัตถุดบิ ของบริษทั คือ ผลปาล์มสด เป็ นพืชผลทางการเกษตร ซึง่ ควรนาเข้าสู่กระบวนการผลิต
โรงงานสกัด น้ า มัน ภายใน 24 ชัว่ โมง มิ ฉ ะนั ้น แล้ ว อาจจะท าให้ ไ ด้ ป ริม าณกรดปาล์ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้น เกิ น กว่ า
มาตรฐานสากลในการซือ้ ขายน้ามันปาล์มดิบ ซึง่ มีผลให้ถูกตัดราคาเมื่อมีการส่งมอบ ดังนัน้ ในอุตสาหกรรมนี้จงึ ไม่
มีการนาเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศ นอกจากการนาเข้าในรูปของน้ ามันปาล์มดิบ หรือน้ ามันปาล์มบริสุทธิ ์
ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดโดยภาครัฐ

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 พื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ
ผลิตจะกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด โดยในปี 2547 บริษทั ได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO
14001 เพื่อให้โครงการบริหารสิง่ แวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และได้รบั การรับรองในเดือนพฤษภาคม 2549
โรงงานสกัดน้ามันเมล็ดในปาล์มดิบนัน้ จะไม่มมี ลภาวะเป็ นพิษแต่อย่างใด ปริมาณของเสียทีเ่ ป็ นชี วภาพ
นัน้ มีเพียงเล็กน้อยมาก ซึง่ จะถูกกรองและนาลงสูบ่ ่อพักแห้งของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ
สาหรับโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบนัน้ มีของเสียดังต่อไปนี้
ของเหลว
ขีน้ ้ ามันและของเหลวจากหม้อนึ่งนัน้ จะถูกดักเก็บและแยกเอาน้ ามันออก เพื่อรอจาหน่ ายเป็ นน้ ามันที่มี
คุณภาพต่า ในส่วนทีเ่ หลือจะถูกส่งลงในบ่อน้าเสียของบริษทั
น้ าเสียของบริษัท จะถูกปล่อยลงในบ่อน้ าเสีย บ่อน้ าเสียมีทงั ้ หมด 8 บ่อ และน้ าเสียจะไหลลงทีละบ่อๆ
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในช่วงนี้มกี ารย่อยสารชีวะภาพ การไหลของน้ าเสียในบ่อน้ าเสียนัน้ บริษทั ใช้ระบบน้าตกคือไหล
ลงทีละบ่อซึง่ มีระดับลดหลันกั
่ นลงมา บ่อน้าเสียสีบ่ ่อแรกจะลึกสาหรับการย่อยสลายโดยไม่ใช้ออกซิเจน และบ่อน้ า
เสียสองบ่อสุดท้ายจะตืน้ เพื่อทีจ่ ะให้ออกซิเจนช่วยย่อยสลาย น้าเสียทีถ่ ูกย่อยสลายแล้วจะถูกปั มเข้าสู่ทเ่ี ก็บน้ าเสีย
ในสวนของบริษทั ซึง่ เป็ นทีส่ งู โดยใช้ท่อใต้ดนิ น้าเสียทีเ่ ก็บไว้ในสวนของบริษทั จะปล่อยลงสูร่ ่องคูน้าทีต่ น้ื กระจาย
อยู่ในสวน เพื่อให้ซมึ เข้าสู่ผวิ ดินเป็ นการเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใส่ปุ๋ยต่ อไป ระบบนี้เป็ นเทคโนโลยีท่ไี ด้
พิสจู น์แล้วและโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบหลายโรงงานนิยมใช้กนั ร่องคูน้ าสาหรับน้ าเสียนี้จะมีระยะเวลาการดูด
ซึมและระยะเวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห์ บริษทั ใช้เนื้อทีม่ ากกว่า 850 ไร่ สาหรับการกระจายน้าเสียทีบ่ าบัด
แล้ว ลงสู่ ดิน และถู ก ควบคุ ม ดู แ ลด้ ว ยพนั ก งาน ส านั ก งานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมได้กาหนดค่า BOD ในน้ าเสียที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ าลาคลองต้ องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร บริษัท
ไม่ได้ปล่อยน้ าเสียที่บาบัดแล้วลงสู่แม่น้ าลาคลอง แต่จ ะนาไปใช้ประโยชน์ในสวนของบริษัท ดังกล่าวแล้วข้างต้น
บ่อน้ าเสียจะต้องขุดลอกเป็ นระยะๆ ตะกอนทีข่ ุดออกจากบ่อน้ าเสียนัน้ จะถูกเก็บไว้ในบ่อตากแห้งเป็ นระยะเวลา 1
ปี เพื่อให้เกิด สารอาหารที่มีคุณภาพ ตะกอนที่ตากแห้งแล้วนี้ จะนาไปปกคลุม หน้ าดิน ในสวนปาล์มของบริษัท
สาหรับทดแทนปุ๋ ยในช่วงหน้าร้อน
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ของแข็ง ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า, ไฟเบอร์, เปลือกเมล็ดปาล์ม, ขีเ้ ถ้า ควันดาและเขม่า ทะลายเปล่าถูก
นาไปปกคลุมหน้าดินในสวนของบริษทั เพื่อทดแทนปุ๋ ย ไฟเบอร์และเปลือกเมล็ดปาล์มจะเป็ นเชือ้ เพลิงแก่ Boiler
หรือเปลือกเมล็ดปาล์มอาจขายให้โรงงานอื่นทีต่ ้องการ ตะกอนทีข่ ุดจากบ่อน้ าเสีย จะใช้เป็ นประโยชน์ในสวนของ
บริษทั บริษทั จะป้ องกันการไหลซึมของน้ าผสมตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดร่องน้ ารอบสวนเพื่ อดักน้ าไหลลงสู่ท่ี
อื่น บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงเครื่อง Boiler และการป้ อนเชื้อเพลิงเข้าสู่ Boiler ซึ่งมีผลต่อการลดควันดาและเขม่า
ของโรงงาน อย่างไรก็ตามควันดาและเขม่าจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่เป็ นปั ญหาอยู่น้ีอาจมา
จากเชือ้ เพลิงทีป่ ้ อน เช่น ไฟเบอร์และเปลือกเมล็ดปาล์ม ค่าควันดาและเขม่าของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบจาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมต้องไม่เกิน 320 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

2.4

งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

1.

พืน้ ที่ปลูกปาล์มมากกว่าร้อยละ 50 เป็ นพืน้ ที่ของรัฐ

พื้นที่ปลูกปาล์ม ของบริษัทย่อยสองแห่ง มีจานวนประมาณ 15,103.69 ไร่ โดยแบ่งเป็ นสวนเคียนซา
8,588.69 ไร่และสวนชัยบุรจี านวน 6,515 ไร่ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 52.5 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทัง้ หมดของบริษัทและ
บริษทั ย่อย
(ก) สวนเคียนซาได้รบั อนุ ญาตจากกรมธนารักษ์ได้รบั สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุจานวน 4,294.34 ไร่ เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี โดยสัญญามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2587 ในปี 2558 และ 2559
บริษทั ได้เริม่ ปลูกปาล์มทดแทนในพืน้ ที่ทไ่ี ด้ทาสัญญาเช่าไปแล้วจานวน 1,246 และ 1,410 ไร่ ตามลาดับ ส่วนที่
เหลือจานวน 1,291 ไร่ บริษัทได้พิจารณาเลื่อนแผนปลูกปาล์มทดแทนออกไป โดยไม่มกี าหนด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
สภาพต้นปาล์มและผลผลิตต่อไร่ เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ยงั อยู่ในอัตราสูง ส่วนอีกจานวน 143 ไร่ เนื่องจากสภาพ
ต้นปาล์มได้เสือ่ มโทรมลง อีกทัง้ ผลผลิตก็เริม่ ลดลง ดังนัน้ เมื่อปลายปี ทผ่ี ่านมา บริษทั จึงได้ทาการปลูกปาล์มใหม่
ใต้ตน้ ปาล์มเดิม ซึง่ จะทาให้บริษทั สามารถเก็บเกีย่ วผลปาล์มจากต้นปาล์มเดิมได้อกี ประมาณ 2 ปี ก่อนทีจ่ ะมีการ
โค่นต้นปาล์มเก่าทิง้ ทัง้ นี้ เพื่อให้ตน้ ปาล์มใหม่ได้เติบโต
ส่วนพืน้ ทีอ่ กี จานวน 4,294.34 ไร่ ทางกรมธนารักษ์จะดาเนินการนาไปจัดสรรให้ราษฎรผูย้ ากไร้ไม่มที ด่ี นิ
ทากินได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่ ในระหว่างทีก่ ารดาเนินการเรื่องการจัดสรรพืน้ ทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จนัน้
กรมธนารักษ์ได้อนุ ญาตให้บริษทั ย่อยครอบครองทาประโยชน์โดยชาระค่าเช่าในอัตราทีก่ าหนด จนกว่าการจัดสรร
ทีด่ นิ จะดาเนินการแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นปาล์มที่ปลูกในพื้นที่แปลงดังกล่าวมีอายุมากกว่า 30 ปี
และบางสายพันธุก์ ม็ คี วามสูงจนเกินกว่าทีจ่ ะเก็บเกีย่ วได้ มีผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง
(ข) สวนชัยบุรี อยู่ในระหว่างดาเนินการขออนุ ญาตเข้าทาประโยชน์ในพืน้ ที่จานวน 6,515 ไร่ ในกรณีท่ี
ไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าทาประโยชน์ มีผลให้บริษทั ต้องรับซือ้ ผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสัดส่วนสูงขึน้ เพื่อ
ทดแทนผลปาล์มสดทีข่ าดไปจากพืน้ ทีส่ มั ปทาน ส่งผลให้ตน้ ทุนวัตถุดบิ สูงขึน้
ในระหว่างรอการดาเนินการดังกล่าว บริษัทย่อยได้รบั ใบอนุ ญาตเก็บหาของป่ าในพื้นที่แปลงดังกล่าว
โดยบริษัทย่อยต้องชาระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ10 ของราคาตลาดและค่าบารุงป่ าในอัตรา 2 เท่าของ
ค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด บริษัทย่อยได้ รบั ใบอนุ ญาตดังกล่าว เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2558
โดยใบอนุ ญ าตมีอ ายุ ค ราวละ 1 ปี ซึ่ง ใบอนุ ญ าตปั จจุ บ ัน จะสิ้น สุด วัน ที่ 14 พฤษภาคม 2563 อย่ างไรก็ต าม
เนื่องจากต้นปาล์มทีป่ ลูกในพืน้ ทีแ่ ปลงดังกล่าวมีอายุมากกว่า 30 ปี และบางสายพันธุก์ ม็ คี วามสูงจนเกินกว่าทีจ่ ะ
เก็บเกีย่ วได้ มีผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง
2.

พืน้ ที่ปลูกปาล์มส่วนหนึ่ งเป็ นพืน้ ที่ที่ถกู ประกาศเป็ นเขตปฏิ รปู ที่ดิน

บริษทั มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์ม 2 แปลงถูกประกาศเป็ นทีท่ บั ซ้อนกับเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั เข้าไป
ดาเนินการปลูกปาล์มแล้วเป็ นเวลา 7 ปี และ 18 ปี ตามลาดับ โดยในปี 2547 สานักงานปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดกระบี่
ได้มหี นังสือแจ้งให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายปฏิรูปทีด่ นิ ในปี 2548 บริษัททาหนังสือแจ้งสานักงาน
ปฏิรปู ทีด่ นิ พร้อมส่งหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อขอพิสจู น์สทิ ธิในทีด่ นิ แปลงดังกล่าว เนื่องจากบริษทั เป็ นผูค้ รอบครอง
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และเข้าทาประโยชน์พ้นื ทีด่ งั กล่าวก่อนมีการประกาศเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติและก่อนประกาศเป็ นเขตปฏิรูปที่ดนิ
ต่อมาปี 2551 สานักงานปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดกระบี่ มีหนังสือแจ้งมายังบริษทั เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการกระจายสิทธิ
ซึง่ การกระจายสิทธิบางส่วนได้เสร็จสิน้ ลงในปี 2553 มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 3,528.46 ไร่
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มปี ระกาศคาสังคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ให้สานักงาน
การปฏิรูปที่ดนิ กาหนดพื้นทีเ่ ป้ าหมายที่ดนิ ที่ยงั ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมที่มเี นื้อที่ตงั ้ แต่
500 ไร่ขน้ึ ไป โดยให้ผู้ครอบครองที่ดนิ ในพื้นที่เป้ าหมายดังกล่าว ยื่นคาร้องเพื่อแสดงสิทธิในที่ดนิ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่น ต่ อสานัก งานการปฏิรูป ที่ดิน จังหวัด และให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดนิ ของผู้ครอบครองที่ดนิ ในพื้นที่เป้ าหมาย หากผูค้ รอบครองทีด่ นิ ไม่มายื่นคา
ร้อ งแสดงสิท ธิในที่ดิน หรือ สานัก งานการปฏิรูป ที่ดิน จังหวัด พิจารณาแล้วไม่ เห็น ชอบกับ ค าร้องดังกล่ าว ให้
เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ เลขาธิการสานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมแต่งตัง้ มีอานาจสังให้
่ ผคู้ รอบครองทีด่ นิ ออกจาก
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมายภายในเวลาทีก่ าหนด และงดเว้นกระทาการใดๆ ในบริเวณพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกระบี่ได้ย่นื คาฟ้ องต่อศาลว่าบริษัทได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดนิ
แปลงหนึ่งเพื่อปลูกปาล์มน้ามันคิดเป็ นเนื้อที่ 4,376 ไร่ซง่ึ ได้กาหนดให้เป็ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
ในส่วนของพื้นที่อกี แปลง สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่มคี าสังให้
่ บริษัทออกจากที่ดนิ แปลง
หมายเลขที่ 601 เนื้อทีป่ ระมาณ 973 ไร่ ตัง้ อยู่ตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึง่ ถูกกาหนดให้เป็ น
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมายตามประกาศคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 และบริษทั ได้ดาเนินการส่งคืน
พืน้ ที่ดงั กล่าวให้สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดกระบีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึง่ กรณีดงั กล่าวมีผลให้บริษทั จะต้องรับซื้อ
ผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาล์มสดที่ขาดไปจากพื้นทีด่ งั กล่าวส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดบิ สูงขึน้
และต้องตัดจาหน่ายสินทรัพย์ คิดเป็ นมูลค่าทางบัญชีประมาณ 8 ล้านบาท
3.

ความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ

น้ามันปาล์มดิบนับเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซง่ึ มีราคาผันผวน บางช่วงเกิดปั ญหาขาดแคลนหรือบางช่วงล้น
ตลาดในปี 2562 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกว่งตัวอยู่ในช่วงกว้างระหว่าง 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม (2561 :
16.22 – 23.20 บาท/กิโลกรัม ) โดยมีราคาเฉลี่ย ทัง้ ปี ท่ี 18.23 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 6.85 จากปี 2561
ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ ในตลาดโลกอยู่ท่ี 16.13 บาท/กิโลกรัม ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี นับเป็ น
อุปสรรคสาคัญต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลที่มผี ลผลิตปาล์มน้ ามัน
ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทาให้ราคาผลปาล์มสดและน้ ามันปาล์ม
ดิบลดลงอย่ างมาก อาจนาไปสู่เหตุ การณ์ ประท้วงจากเกษตรกรผู้ปลูก ปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามา
แทรกแซงตลาดน้ ามันปาล์ม ดังจะเห็นได้จากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ท่ผี ่านมา ซึ่งได้ผลักดันให้ราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบกลับขึน้ มาจาก 16 บาท/กิโลกรัมในช่วงต้นเดือนตุลาคม มาแตะระดับสูงสุดของปี ท่ี 35 บาท/กิโลกรัมเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2562
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สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดาเนินงานของบริษัท
ยังคงขึน้ อยู่กบั ปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณน้ าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสู่ตลาด
ในแต่ละฤดูกาล ปั จจุบนั มีความผันแปรของภูมอิ ากาศเกิดขึน้ อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่าง
หนัก บางปี ประสบภัยแล้ง ทาให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ ละปี หรือระหว่างปี ซึ่งอาจ
นาไปสูก่ ารแทรกแซงจากภาครัฐ
5.

กาลังการผลิ ตส่วนเกิ นของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิ บ

ปั จจุบนั โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบมีจานวนประมาณ 128 แห่ง (เปิ ดดาเนินการจานวน 101 แห่ง) ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร มีกาลังการผลิตของโรงงานรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 30 - 35 ล้านตัน
ผลปาล์มสดต่อปี ซึง่ ไม่สอดคล้องกับผลปาล์มสดในปี 2562 ทีม่ ปี ริมาณ 16.7 ล้านตัน จากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มที่
ให้ผลผลิตแล้วที่มีอยู่ประมาณ 5.5 ล้านไร่ ทาให้อ ัตราการใช้ก าลังการผลิต โดยรวมของโรงสกัดทัง้ หมดอยู่ ท่ี
ประมาณร้อยละ 50 ส่งผลให้มกี ารแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มสดในราคาสูง โดยไม่คานึงถึงคุณภาพเท่าทีค่ วร
6.

การจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีการจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบ และน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ให้กบั ลูกค้า
รายใหญ่รายเดียว ซึง่ ได้แก่ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (LST) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75 และร้อย
ละ 85 ตามลาดับ ทาให้อาจเกิดความเสีย่ งในด้านการพึง่ พิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นสาคัญ แต่เนื่องจาก LST มี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั บริษทั มาเป็ นเวลานานและเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ เป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ มีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง และมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรมน้ ามัน
ปาล์ม บริษทั จึงเชื่อมันว่
่ าความเสีย่ งจากการสูญเสียลูกค้ารายนี้ไป หรือลูกค้ารายนี้จะประสบปั ญหาทางการเงินจึง
เกิดขึน้ ได้น้อย นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีความสามารถในการขายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายอื่นได้อกี ด้วย โดยเฉพาะใน
ปั จจุบนั น้ามันปาล์มมิได้นามาใช้เพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียว แต่ยงั สามารถนามาใช้เป็ นพลังงานทดแทนได้อกี
ด้วย
7.

มีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ้นสามัญทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว

จากการทีบ่ ริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (LST) ถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 69.96 ของ
จานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว ถือว่ามีอานาจในการควบคุมเชิงนโยบาย รวมถึงอานาจในการ
บริหารงาน ประกอบกับการมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลคนเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในระหว่างสองบริษทั เนื่องจากทัง้ สองบริษทั มีการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม การทาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน้ามันปาล์มดิบให้ LST นัน้ ผูส้ อบ
บัญ ชีของบริษัทได้มีการสอบทานรายการดังกล่าวว่าเป็ น ราคาซื้อขายเดียวกันกับ บุคคลภายนอก นอกจากนี้
บริษัท ได้มีก ารเปิ ด เผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้อ 6 แล้ว รวมถึงการปฏิบ ัติต าม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

4.

1. ทรัพย์สินถาวร
บริษทั มีทรัพย์สนิ ถาวรทีใ่ ช้ประกอบธุรกิจสวนปาล์มน้ามันทีเ่ ป็ นของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
ขนาด
ประเภทการ
(ไร่)
ถือครองสิ ทธิ์
13,629.25 โฉนด, นส.3ก, นส.3

ประเภทของทรัพย์สิน
1. ทีด่ นิ

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ (บาท)
668,488,717

1.1 ทีด่ นิ ทาสวนปาล์ม
1.2 ทีด่ นิ โรงงาน,สานักงาน,บ้านพัก
1.3 ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ดาเนินงาน
รวมทีด่ นิ ทัง้ หมด

153.10

โฉนด

745,574

0.93

โฉนด

20,033,297

13,783.28

689,267,588

หัก สารองเผื่อการด้อยค่าของทีด่ นิ

(21,210,572)

รวมทีด่ นิ ทัง้ หมดสุทธิ

6.

13,783.28

668,057,016

2. อาคารสานักงาน, อาคารโรงงาน และ บ้านพักพนักงาน

เจ้าของ

73,273,097

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

59,767,106

4. ยานพาหนะ

เจ้าของ

21,998,909

5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

เจ้าของ

1,955,405

6. ต้นทุนการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ามัน

เจ้าของ

197,469,251

7. โครงการปลูกปาล์มทดแทน และแปลงเพาะ

6,565,515

8. งานระหว่างทาทีด่ นิ ทีม่ สี ทิ ธิครอบครอง

16,218,425

9. งานระหว่างก่อสร้าง

661,082
1,045,965,806

รวมทรัพย์สนิ ถาวร

2. ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
บริษทั มีทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตนทีเ่ ป็ นของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ (บาท)
63,623
63,623

ประเภทของทรัพย์สิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตน
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3. ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน
ประเภทของทรัพย์สนิ

ขนาด
(ไร่)

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ ์

มูลค่าตาม
บัญชีสทุ ธิ (บาท)

ทีด่ นิ

0.93

โฉนด

20,033,297
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ข้อพิ พาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยที่มีจานวนสูง
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันสิ้ นปี บัญชี
บริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพ าททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่ อสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยที่มจี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2) คดีที่มีผลกระทบต่ อการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ
----------ไม่ม-ี --------

3) คดีที่มิได้เกิ ดจากการประกอบธุรกิ จโดยปกติ ของบริ ษทั
----------ไม่ม-ี --------
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ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลบริ ษทั
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
เว็ปไซต์
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
: 0107536000404
: www.upoic.co.th
: ทาสวนปาล์ม และสกัดน้ามันปาล์มดิบ
และน้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว : 324,050,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
: 1 บาท
สานักงานใหญ่
: 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-744 1046-8
โทรสาร 02-361 8589
สานักงานกระบีแ่ ละโรงงาน
: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตาบลห้วยยูง อาเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
สวนปาล์มน้ามัน
: พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ามันของบริษทั และบริษทั ย่อย
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. พืน้ ที่ที่เป็ นของบริษทั
ซึง่ แบ่งเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี เี อกสารสิทธิทเ่ี ป็ นโฉนด นส.3ก นส.3 และ สค. 1 ซึง่ มีจานวน 14,591.20 ไร่ โดย
ประกอบไปด้วยพืน้ ที่ ดังต่อไปนี้
1. สวนกระบีน่ ้อย
78 หมู่ 4 ตาบลกระบีน่ ้อย อาเภอเมือง กระบี่
2. สวนเขาพนม
38/2 หมู่ 8 ตาบลเขาพนม อาเภอเขาพนม กระบี่
3. สวนเขาเขน
ตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก กระบี่
4. สวนบ้านหมาก
65/1 หมู่ 6 ตาบลบางสวรรค์ อาเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี
5. สวนเกาะน้อย
904 หมู่ 2 ตาบลบางสวรรค์ อาเภอพระแสง สุราษฎร์ธานี
6. สวนทับปริก
ตาบลทับปริก อาเภอเมือง กระบี่
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2. พืน้ ที่ที่เป็ นของบริษทั ย่อย
2.1. พืน้ ทีเ่ ช่าราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ ตัง้ อยู่เลขที่ 229 หมู่ 2 ตาบลเคียนซา อาเภอเคียนซา
สุราษฎร์ธานี แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนแรกจานวน 4,294.34 ไร่ มีกาหนดระยะเวลาเช่า 15 ปี นับแต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2587
ส่วนทีส่ องจานวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารักษ์จะนาไปจัดสรรให้ราษฎรผูย้ ากไร้ไม่มที ด่ี นิ ทากิน
ได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่ โดยในระหว่างทีก่ รมธนารักษ์ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้
บริษทั ย่อยเช่า และจ่ายค่าเช่าตามอัตราทีก่ รมธนารักษ์กาหนด
2.2 พื้ น ที่ท่ีเป็ น สัม ปทานกับ กรมป่ าไม้ ตัง้ อยู่ เลขที่ 16 หมู่ 5 ต าบลชัย บุ รี อ าเภอชัย บุ รี
สุราษฎร์ธานี ซึง่ หมดอายุเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ในระหว่างดาเนินการขอต่ออายุ บริษัทได้รบั
ใบอนุ ญาตเก็บหาของป่ าในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ จานวนพืน้ ที่ 6,515 ไร่ โดยใบอนุ ญาตมีอายุคราว
ละ 1 ปี
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นิ ติบคุ คลที่ บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1.

ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั พันธ์ศรีวิวฒ
ั น์ จากัด

สานักงาน

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

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญ
ทีบ่ ริษทั ถืออยู่
หมายเหตุ :
บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
สานักงาน

: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตาบลห้วยยูง อาเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ทีต่ งั ้ สวนปาล์ม
: ตาบลชัยบุรี กิง่ อาเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาต
: 6,515 ไร่
(ภายใต้ใบอนุญาตเก็บหาของป่ าในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ)
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ : ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ทุนจดทะเบียน
: 500 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10,000 บาท)
บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด

: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตาบลห้วยยูง อาเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ทีต่ งั ้ สวนปาล์ม
: ตาบลเคียนซา และตาบลคามวารี อาเภอเคียนซา สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีเ่ ช่าราชพัสดุ กรมธนารักษ์
: แบ่งเป็ น 2 ส่วน
สานักงาน
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ส่วนแรกจานวน 4,294.34 ไร่ มีกาหนดระยะเวลาเช่า 15 ปี นับแต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม
2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2587
ส่วนที่สองจานวน 4,294.34 ไร่ กรมธนารักษ์มนี โยบายจะนาไปจัดสรรให้ราษฎรผู้
ยากไร้ไม่มีท่ดี ินทากินได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่ โดยในระหว่างที่กรมธนารักษ์
ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้บริษทั ย่อยเช่า และจ่ายค่าเช่าตามอัตราทีก่ รมธนารักษ์กาหนด
ทุนจดทะเบียน
: 5,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท)

2.

ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั สยามเอลิ ทปาล์ม จากัด

สานักงานใหญ่

: 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
ตาบลห้วยยูง อาเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
: เพาะเมล็ดพันธุป์ าล์มเพื่อการจาหน่าย
: 5,000,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท)
: 2,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50.00

สานักงานกระบี่

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญ
ทีบ่ ริษทั ถืออยู่
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บุคคลอ้างอิ งอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุ้น

ชื่อ
สถานทีส่ านักงาน

2.

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991

ผูส้ อบบัญชี

ชื่อ
สถานทีส่ านักงาน

: นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 6140
: บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264 0777
โทรสาร 02-264 0789

จานวนปี ทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั : 2
ความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียกับ : ไม่มี
บริษทั /บริษทั ย่อย /ผูบ้ ริหาร /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของบริ ษทั

บริษทั มีทุนจดทะเบียน 324,050,000 บาท เรียกชาระแล้ว 324,050,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 324,050,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

2. ผู้ถือหุ้น
ก. รายชื่อกลุ่มผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ที่มำ

ร้อยละของจำนวนหุ้นสำมัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
69.96
5.70
1.68
1.17
1.12
0.74
0.73
0.73
0.71

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)*
บริษทั วัฒนโชติ จำกัด
นำยสมเกียรติ พีตกำนนท์
นำยธรรมนูญ สหดิษฐดำรงค์
บริษทั วัฒนโสภณพนิช จำกัด
น.ส. ดวงกมล ธนิสสรำนนท์
บริษทั กรีนสปอต จำกัด
นำยสุวทิ ย์ เลำหะพลวัฒนำ
นำงสำววัลย์ลดำ กฤตชญำดำ
: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
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*

โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นและลักษณะธุรกิ จของ บริษทั ลา่ สูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่
ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ลาดับ

ร้อยละของจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
42.11

ชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

บริษทั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด**
2
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD
20.00
ที่มา : บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม
**

โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นและลักษณะธุรกิ จของ บริษทั ลา่ สูง โฮลดิ้ง จากัด
-โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ดังนี้
ร้อยละของจำนวนหุ้นสำมัญ
ลำดับ
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
บริษทั น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
50.00
1
(บริษทั น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ กำรลงทุนในบริษทั
อื่น โดยมีผถู้ อื หุน้ ได้แก่ นำยวัง ชำง ยิง ถือหุน้ ทำงตรงและทำงอ้อม ร้อยละ 49)

2

นำยวัง ชำง ยิง

49.00

(นำยวัง ชำง ยิง ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน))

- ลักษณะประเภทธุรกิจ เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษทั อื่น
ข. กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิ พลในการกาหนดนโยบายการจัดการ
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ซึง่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท และมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็ นกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการบริหาร 1 ท่าน, กรรมการ 2 ท่าน,
และกรรมการผูจ้ ดั การ 1 ท่าน
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3. นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ตัง้ แต่ปี 2536 เป็ นต้นไป บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ ทัง้ นี้ย่อมขึน้ กับภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็ นหลัก
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 51.82 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษทั จะต้องนาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอีกครัง้ เปรียบเทียบ
กับการจ่ายเงินปั นผลในปี ก่อนหน้า ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท คิดเป็ นร้อยละ 65.67 ของกาไรสุทธิของปี 2561
บริษัทย่อยและการร่วมค้า ไม่มกี ารกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดของบริษทั ย่อยและการร่วมค้านัน้ ๆ
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โครงสร้างการจัดการ

1) แผนผังการจัดองค์กร
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายธีระ วิภูชนิน
นายธีระ วิภูชนิน

รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายโรงงาน

น.ส.เทียมรส จินะกัน

นายสุพจน์ เพ็งจันทร์

หน้า 42

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิร ิ
นายเสงีย่ ม สันทัด
นายวศิน ปั จจักขะภัติ
นายวัง ชาง ยิง
นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
นายอาพล สิมะโรจนา

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร

นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด เลขานุการบริษทั

ฝ่ ายคดีความและหน่วยงาน
ราชการสัมพันธ์
นายชณัตถ์ แสงอรุณ
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1.1 โครงสร้างกรรมการบริษทั
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ หมด 4 ชุด คือ
ก. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อคณะกรรมการ
นายธีระ วิภูชนิน
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
นำยเสงีย่ ม สันทัด
นายวศิน ปั จจักขะภัติ
นายวัง ชาง ยิง
นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
นำยอำพล สิมะโรจนำ
นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
เลขานุการบริษทั

รายละเอียดข้อมูลของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 และรายชื่อของกรรมการใน
บริษทั ย่อย ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิ จการ”)
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 3 ท่านเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
- นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายเสงีย่ ม สันทัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายวศิน ปั จจักขะภัติ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ น ได้แก่
กรรมการตรรจสอบ
นายธีระ วิภูชนิน
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ น
เคยดารงตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ,
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (2540-2546)

ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิ จการ”)
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ค. คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้แต่ งตัง้ กรรมการอิสระ 3 ท่ าน และกรรมการ 1 ท่ าน เป็ นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วย
- นายเสงีย่ ม สันทัด
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- นายวศิน ปั จจักขะภัติ
กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิ จการ”)
ง. คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน เป็ นคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
- นายเสงีย่ ม สันทัด
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
- นายธีระ วิภชู นิน
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
- นายวศิน ปั จจักขะภัติ
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการและกรรมการสรรหา
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิ จการ”)
จ. คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ กรรมการบริหาร 2 ท่าน เป็ นคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งประกอบด้วย
- นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร
- นายอาพล สิมะโรจนา
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิ จการ”)
1.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการสรรหาทาหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม และนาเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษัท
เพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัตขิ องกรรมการต้องมีลกั ษณะไม่ตอ้ งห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ ต้องเป็ นผู้ท่มี ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่จี ะเป็ นประโยชน์ ต่อ
บริษทั
หน้า 44

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

1.3 จานวนครังของการประชุ
้
มคณะกรรมการ และจานวนครังที
้ ่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุม 7 ครัง้ โดยมีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมดังนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จำนวนครังที
้ ่เข้ำร่วมประชุม

นำยธีระ วิภูชนิน
นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
นำยเสงีย่ ม สันทัด
นำยวศิน ปั จจักขะภัติ
นำยวัง ชำง ยิง
นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
นายอาพล สิมะโรจนา

1.4 รายชื่อและตาแหน่ งของผูบ้ ริหาร
1.
น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ
2.
น.ส.ปิ ยธิดา สุขจันทร์
3.
น.ส.เทียมรส จินะกัน
4.
นายชณัตถ์ แสงอรุณ
5.
นำยสุพจน์ เพ็งจันทร์

7/7
7/7
7/7
7/7
5/7
7/7
7/7

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยคดีความและหน่วยงานราชการสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน

2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการสรรหาทาหน้าทีใ่ นการพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมจะเป็ นกรรมการ แทนกรรมการที่
จะครบกาหนดวาระในเดือนเมษายน 2563 นี้ ทัง้ นี้ รวมถึงการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ จากนัน้ ได้นาเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษทั เพื่อ
พิจารณาก่อนนาเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้คุณสมบัตขิ องกรรมการและผูบ้ ริหารต้องมีลกั ษณะไม่ต้องห้าม
ตามประกาศของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ นอกจากนั น้ ต้ อ งเป็ นผู้ ท่ี มีค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ดูได้ทห่ี วั ข้อ “การกากับดูแลกิ จการ”
ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ไม่มกี ารกาหนดจานวนกรรมการทีม่ าจากผู้ถอื หุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ให้สทิ ธิ การ
แต่งตัง้ กรรมการ โดยวิธที ่ผี ถู้ อื หุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้ กรรมการเพื่อให้ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(Cumulative Voting)
หน้า 45

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

3) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร
ที่ป ระชุ ม สามัญ ประจ าปี ผู้ ถื อ หุ้ น ครัง้ ที่ 42 มีม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการส าหรับ ปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ซึง่ ได้ผ่านการกลันกรองอย่
่
างละเอียดจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม
และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุต สาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ดังนี้
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

73,700 บาทต่อเดือน
47,300 บาทต่อเดือนต่อคน
47,300 บาทต่อเดือนต่อคน
50,600 บาทต่อเดือนต่อคน
52,800 บาทต่อเดือนต่อคน

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ก. ค่าตอบแทนของกรรมการจานวน 7 คน เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 6,270,000 บาท
ข. ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย และการร่วมค้า
--ไม่มี--

รายชื่อกรรมการ

1. นายธีระ วิภชู นิน
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. นายเสงีย่ ม สันทัด
4. นำยวศิน ปั จจักขะภัติ
5. นายวัง ชาง ยิง

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา
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รายชื่อกรรมการ
6. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
7. นายอาพล สิมะโรจนา

ตาแหน่ ง
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร

รวม

ค่าธรรมเนี ยมกรรมการ
ปี 2562
567,600
567,600
6,270,000

ค. ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของผูบ้ ริหารบริษทั จานวน 6 คน เป็ นจานวนเงิน 12,312,349 บาท
ง. ค่าตอบแทนรวม (เงินเดือนและโบนัส) ของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร
ในบริษทั ย่อย และการร่วมค้า
--ไม่มี-หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษัทได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และผูจ้ ดั การฝ่ าย 4 ราย
แรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา รวมถึงผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคานิยามทีก่ าหนดโดยสานักงาน กลต.)
3.2 ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นค่าตั ๋วเครื่องบิน และทีพ่ กั สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศทีม่ าเข้า
ร่วมประชุม และการทากรมธรรม์ประกันความรับผิดสาหรับกรรมการทัง้ คณะ
ส่วนผูบ้ ริหารทีไ่ ม่ใช่กรรมการจะมีรถประจาตาแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับรถประจาตาแหน่ง ค่าประกันสุขภาพ และค่า
ประกันอุบตั เิ หตุ
สาหรับเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพนัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้รบั สิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ คือร้อยละ
5 ของเงินเดือน ยกเว้นกรรมการบริหารทีไ่ ม่ได้มกี ารจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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เลขานุการบริ ษทั
นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
48 ปี
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เอกการเงิน)
National University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสมาคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนี ย บัต รเลขำนุ ก ำรบริษั ท (Company Secretary Program : CSP)
รุ่นที่ 97/2019
ประสบการณ์
 ผูจ
้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 Deputy Chief Financial Officer บริษท
ั ยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด
 Commercial Manager – Pre-Engineering Building & Residential Solutions
บริษทั บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จากัด
 Financial Services Manager บริษท
ั บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ :



ปั จจุบนั
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5)

บุคลากร

จานวนพนักงาน
จานวนพนักงาน
2562

2561

สานักงาน

26

25

โรงงาน

95

95

สวน

332

435

453

555

รวม

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทัง้ หมดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 145.60 ล้านบาท (2561 : 143.53 ล้านบาท) โดยมีการ
จ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าแรง เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา บ้านพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาบุคคลากรเพื่อได้รบั การรับรองให้เป็ นบริษทั ทีม่ มี าตรฐานการปลูกปาล์มน้ ามันอย่างยังยื
่ น (RSPO) ได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการอบรม/ให้ความรูแ้ นวทางในการดาเนินกิจกรรม และการปฏิบต้ ใิ ห้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ซึง่ ยังคงให้บริษทั ยังได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานนี้ต่อไป
ในส่วนของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารมีการอบรมทบทวนการทางานให้เป็ นไปตามข้อกาหนด และมาตรฐานการ
ดาเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทางานเป็ นทีมผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อชุมชน/สังคม (CSR) โดยให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในช่วยเหลือชุมชนและสังคมในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ ซึง่ ได้ดาเนินงานมาต่อเนื่องโดยตลอด
ทัง้ นี้ การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถเฉพาะในงานนัน้ ๆ (Functional Competency)
และ On the Job Training (OJT) บริษทั ให้ความสาคัญและถือเป็ นความจาเป็ นทีต่ อ้ งดาเนินการต่อไป
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การกากับดูแลกิ จการ

ด้วยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทางานเพื่อการพัฒนา
ความยัง่ ยืน ของบริษัท จดทะเบีย นได้อ อกหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีสาหรับ บริษัท จดทะเบีย น ปี 2560 ( Corporate
Governance Code : “CG CODE”) โดยได้ บู ร ณ าการประเด็ น ทางสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
(environmental, social and governance : ESG) เข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กร
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการกากับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง ซึ่งสอดรับกับ
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ดังกล่าว อันเป็ นปั จจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดาเนินธุรกิ จด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ิต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมี
เป้ าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
่ น คณะกรรมการจึงได้พจิ ารณาความเหมาะสมของการนาหลักปฏิบตั ติ าม CG
CODE และมีมติเห็นชอบให้นาไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั หากมีหลักปฏิบตั ใิ ดทีย่ งั ไม่สามารถหรือยังมิได้นาไป
ปรับใช้ จะมีการชีแ้ จงเหตุผลในการประชุมคณะกรรมการ
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี 8 หลักการ
หลักปฏิบตั ิ 1
หลักปฏิบตั ิ 2
หลักปฏิบตั ิ 3
หลักปฏิบตั ิ 4
หลักปฏิบตั ิ 5
หลักปฏิบตั ิ 6
หลักปฏิบตั ิ 7
หลักปฏิบตั ิ 8

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การ
อย่างยังยื
่ น
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดแผนปฏิบตั แิ ละมาตรการติดตาม เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามหลักการ รวมทัง้ ให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงหลักการดังกล่าว
ตามความเหมาะสม
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ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิ จการอย่างยังยื
่ น
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการ
จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และกฎหมาย
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี คุ ณ สมบั ติ ท่ี ห ลากหลายทั ง้ ด้ า นทั ก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และ
คุณสมบัตเิ ฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องมีจานวนกรรมการ
อิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย
ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณของบริษทั
2. ควบคุมกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถงึ เป้ าหมายและเพิ่ม
ความมังคั
่ งแก่
่ ผถู้ อื หุน้
3. กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามหลักการทีก่ าหนด รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบตั ิ และทบทวนหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4. กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ทิ งั ้ ในระดับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และ
ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด รวมถึงกาหนดมาตรการติดตามการปฏิบตั ิ
และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบตั เิ ป็ นประจา
5. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ มี
การติดตามการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
6. แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ
7. จัดให้มกี ารสื่อสารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน กรรมการสรรหา คณะเจ้าหน้ าบริหารความเสี่ยง ฝ่ าย
จัดการ และพนักงาน
8. รับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยใน
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
9. กาหนดแนวทางสาหรับ การพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการที่อาจมีความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์
10. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้อย และการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้
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11. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี ระธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
คณะกรรมการ ให้รองประธานคณะกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานคณะกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
12. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นทีก่ าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
3.

อานาจดาเนิ นการของคณะกรรมการ
1. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุม โดยถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด เว้นแต่การ
เลือกตัง้ กรรมการแทนตาแหน่ งกรรมการทีว่ ่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
2. กรรมการคนใดมีสว่ นได้เสียในการประชุมเรื่องใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
3. กรรมการสองคนเป็ นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ ของบริษัท บริษัท
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตรา
สาคัญของบริษทั ได้
4. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่
กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผล
กาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. แม้ว่ากิจการทัง้ หลายของบริษัทย่อมอยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะกระทาได้ แต่มบี าง
ประการทีข่ อ้ บังคับของบริษทั กาหนดให้เป็ นอานาจของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษทั
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของรอบปี บญ
ั ชีท่ี
ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เงินบาเหน็จรางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(7) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
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(8) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(9) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(10) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กู้
(11) การควบ หรือเลิกบริษทั
(12) กิจการอื่นๆ
4.

ประธานคณะกรรมการบริษทั
ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็ น กรรมการอิสระ หรือ เป็ น กรรมการที่ไม่ ได้ท าหน้ าที่บ ริห าร สาหรับ
ตาแหน่ งประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดั การจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มกี าร
แบ่งแยกหน้าทีใ่ ห้อย่างชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการ หรือผูท้ ่ปี ระธานคณะกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริษทั โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (เว้นแต่ในกรณีจาเป็ น หรือรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมเพื่อให้
เร็วกว่านัน้ ก็ได้) เพื่อให้กรรมการบริษทั มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องใน
เรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
2. มีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ
3. มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนาเสนอข้อมูล
สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุ มประเด็นในการ
อภิปราย และสรุปมติทป่ี ระชุม
4. มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการ เช่น การแสดง
ตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สือ่ สารข้อมูลสาคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบ
6. สนับสนุ นให้กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมเพื่อควบคุม
การประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
7. สนั บ สนุ น ให้ค ณะกรรมการบริษัท ปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ตามกฎหมาย และตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

5.

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผู้จ ัด การ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้ า ที่เกี่ย วกับ การดาเนิ น ธุ รกิจ
ตามปกติของบริษทั โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั อย่าง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และหน้าทีใ่ นการกากับดูแลกิจการให้มกี ารดาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั
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ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเทีย่ งธรรม รวมถึงการดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทัวไปและ
่
ข้อมูลด้านการเงินของบริษทั ตามแนวทางทีพ่ งึ ปฏิบตั ทิ ด่ี ี และไม่ทาการใดทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีผลประโยชน์
ลักษณะขัดแย้งกับบริษทั และบริษทั ย่อย
6.

เลขานุการบริษทั
บริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจาปี ของบริษทั
2. ติดตามให้มกี ารนามติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ไปปฏิบตั ิ
3. เก็บ รัก ษารายงานการมีส่ว นได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บ ริห าร และจัด ส่งสาเนาให้ แ ก่
ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ได้รบั
รายงานดังกล่าว
4. ให้คาแนะนาแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการกากับ
ดูแลให้บริษทั คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
5. ดูแลให้บริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดาเนินการอื่นตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุ การบริษัทได้รบั มอบหมายให้ ทาหน้าที่ในฐานะหน่ วยงานที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ (compliance unit) โดยทาหน้าทีด่ ูแลให้บริษัท กรรมการ และผูบ้ ริหารปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎ
ข้อ บังคับ ต่ างๆ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ สานักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) พรบ.บริษทั มหาชน รวมทัง้ กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

7.

คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้
ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่ อสานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ร ับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่ า งอิส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ ถือ หุ้ น ที่มีนั ย หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุ ม ของผู้ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ” ข้างต้น รวมถึง การทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึ่ง ตัง้ แต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ตี ัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า
ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกีย่ วโยงกันโดยอนุ โลม
แต่ ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี้ ด ัง กล่ า วให้ นั บ รวมภาระหนี้ ท่ี เ กิ ด ขึ้น ในระหว่ า ง 1 ปี ก่ อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม การร่วมค้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผู้
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มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อ ย หรือไม่ เป็ น หุ้น ส่ว นที่มีนั ยในห้างหุ้น ส่ว น หรือ เป็ น กรรมการที่มีส่ว นร่ว มบริห ารงาน ลูก จ้า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการ
ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ในกรณีท่บี ุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษทั ได้รบั การผ่อน
ผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิดมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ
บริษทั ได้จดั ให้มคี วามเห็นคณะกรรมการบริษทั ทีแ่ สดงว่าได้พจิ ารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การ
แต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ท างธุ รกิจ หรือ การให้บ ริก ารทางวิช าชีพ ที่ท าให้บุ ค คลดังกล่ า วมี
คุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คาว่า “หุน้ ส่วน” หมายความว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิตบิ ุคคลนัน้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่ าของสานักงาน
ก.ล.ต. โดยกาหนดให้กรรมการอิสระถือหุน้ บริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5
8.

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 12 ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการชุด
ใหม่ทงั ้ คณะ
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การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษทั อื่นของกรรมการบริษทั
เพื่อให้กรรมการแต่ ละท่านสามารถที่จะมีเวลาในการทาหน้ าที่ได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงคานึงถึงจานวน
บริษัททีก่ รรมการดารงตาแหน่ ง โดยกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนสู งสุดทีป่ ระธานคณะกรรมการ และ
กรรมการจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ดงั นี้
 ประธานกรรมการ ให้ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 บริษทั
 กรรมการบริษทั ให้ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษทั
ทัง้ นี้ บริษัทไม่มขี อ้ จากัดสาหรับกรรมการที่ไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม การร่วมค้า หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั

10.

การดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษทั อื่นของผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า
หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุ่มบริษทั ได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นนอกเหนือจากกลุ่ม
บริษทั ดังกล่าวแล้วจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ

หลักปฏิ บตั ิ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น

คณะกรรมการได้กาหนดให้บริษทั มีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักในการดาเนินงานเป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น โดยได้จดั ทาเป็ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารสื่อสารให้กบั บุคลากรทุกระดับในองค์กรขับเคลื่อนไปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน นอกจากนัน้ คณะกรรมการได้ติด ตามดูแ ลให้มีก ารน ากลยุ ท ธ์ข องบริษัท ไปปฏิบ ัติ โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ คณะกรรมการได้ตดิ ตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร โดยกาหนดให้มกี ารรายงาน
ผลการดาเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้ าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ทว่ี างไว้
1.

วิ สยั ทัศน์

เป็ น บริษัท ชัน้ น าในธุ รกิจ น้ ามัน ปาล์ม ที่มีก ารเติบ โตอย่ างยัง่ ยืน ภายใต้ ก ารดาเนิ น งานที่มีป ระสิท ธิภ าพ ตาม
มาตรฐานระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันระดับโลก
2.

พันธกิ จ
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1) สร้างศักยภาพในธุรกิจน้ ามันปาล์มตัง้ แต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัด
น้ามัน ตลอดจนธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องให้สามารถแข่งขันได้และเป็ นทีย่ อมรับในอนาคต
2) ดาเนินธุรกิจน้ ามันปาล์มที่ให้มูลค่าสูงด้วยการมุ่งเน้นในด้านงานค้นคว้าวิจยั พัฒนาสายพันธุป์ าล์ม
น้ ามันที่ให้ผ ลผลิต สูง ปรับ ตัวได้ดีในทุ ก พื้น ที่การเพาะปลูก ตรงตามความต้องการของเกษตรกร
รวมถึงการให้บริการทีด่ เี ยีย่ มต่อลูกค้า
3) ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจยั ที่ทนั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
พร้อมกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
4) ให้ความสาคัญอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความ
เชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า เกษตรกรและจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม
3.

จรรยาบรรณธุรกิ จ

บริษัทตระหนัก ดีว่าการปฏิบตั ิตามจริยธรรมของผู้บริห ารและพนัก งานทุก คนเป็ น สิง่ จาเป็ น ต่ อ ความมัน่ คงและ
ความสาเร็จขององค์กรในระยะยาว บริษทั เชื่อมันว่
่ าการมีหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญใน
การเสริมสร้าง และยกระดับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั จึงได้มกี ารปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพธุ ร กิจ ในปั จ จุ บ ัน โดยถื อ เป็ น การประมวลความประพฤติใ นทางที่ดีง าม และได้ร ั บ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รบั ทราบ และได้จดั ให้มี
กระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษทั ได้จดั ทาขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรกเมื่อ ปี 2552 โดยฉบับปั จจุบนั เป็ นฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ซึง่ มีการแบ่งหมวดหมู่ และปรับปรุงเนื้อหาให้ชดั เจน ครอบคลุมกฎเกณฑ์นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง และ
แนวทางปฏิบ ัติต่ อ ผู้มีส่ว นได้เสีย ที่ก ว้างขวางขึ้น รวมถึงได้มีก ารจัด ท านโยบายต่ อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อ ให้
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ยิง่ ขึน้

หลักปฏิ บตั ิ 3
1.

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทาหน้าที่เสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเสนอทีป่ ระชุมผู้
ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหา ประเมิน
เลือกสรร และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมสาหรับการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ตลอดจน
พิจ ารณาถึ ง ความสามารถที่จ ะช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น การของคณะกรรมการเป็ นไปอย่ า งรอบคอบรัด กุ ม ยิ่ง ขึ้น
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ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็ นผู้นา รวมทัง้
ความชานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม
2.

หลักเกณฑ์ที่สาคัญ

หลักเกณฑ์ทส่ี าคัญในการสรรหาผูท้ จ่ี ะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั ได้แก่ ทักษะและความชานาญ, ประวัติ
การทางาน, ความรอบรู้และประสบการณ์ ในธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติอ่นื ๆ และความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณา
คัดเลือกยังให้ความสาคัญถึงการได้รบั ประโยชน์จากความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางเพศ,
อายุ, เชือ้ ชาติ และสัญชาติ
3.

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
3.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยได้รบั แต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการบริษทั
ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ น “กรรมการอิสระ” ตามนิยามทีบ่ ริษัทประกาศ และภายใต้ขอ้ กาหนดของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษทั วาระการดารงตาแหน่ ง1 ปี สิน้ สุดในวันประชุมสามัญ
ประจาปี ผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ หลังจากการประชุมสามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกาหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการขึน้ ทันทีเพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ งตัง้ บุคคลขึ้นมาทาหน้าที่เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้ าที่
ช่วยเหลือ สนับสนุ นการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียม
วาระการประชุ ม น าส่ ง เอกสารประกอบการประชุ ม บัน ทึ ก รายงานการประชุ ม และอื่ น ๆ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนาส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
3. สอบทานให้บ ริษั ท มีระบบการควบคุ ม ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย การประเมินผลงาน การเลิกจ้าง
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4.
5.

6.

7.

8.

งานหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่ วยงานอื่น ใดที่รบั ผิดชอบเกี่ย วกับ การตรวจสอบ
ภายใน
สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
รายงานผลการดาเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส
ซึง่ รายงานระบุเกีย่ วกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ของการตรวจสอบภายใน
ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นทีเ่ ห็นว่า
คณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อ มูลอย่ างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
8.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
8.3 ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
8.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

9. ดาเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มกี ระบวนการรับและกากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
10. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อ
ชีแ้ จงในเรื่องเกีย่ วกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
11. ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให้
คณะกรรมการบริษัททราบ โดยประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้ คณะ
(as a whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (individual basis)
12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
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13. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
14. กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีก รรมการตรวจสอบมาประชุ ม ไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ หมดทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
15. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบ ัติ ง านภายในขอบเขตหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบตามค าสัง่ ของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั โดยตรงต่อผูถ้ อื
หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและบุคคลทัวไป
่
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายธีระ วิภชู นิน
2. นำยเสงีย่ ม สันทัด
3. นายวศิน ปั จจักขะภัติ
3.2

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2562-2563

4/4

2562-2563
2562-2563

4/4
4/4

คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดย
สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการอิสระ มีประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ
และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษทั วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี สิน้ สุดในวันประชุม
สามัญประจาปี ผถู้ ือหุ้น ทัง้ นี้ หลังจากการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นเสร็จสิน้ ลง บริษทั จะกาหนดให้มี
การประชุมคณะกรรมการขึน้ ทันที เพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบายและแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ พร้อมทัง้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและ
อนุมตั ิ
2. พิจารณาการจ่ายค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการเปรียบเทียบกับ บริษัท จด
ทะเบียนอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้
เจริญก้าวหน้า
3. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
4. รายงานความคืบ หน้ า และผลการปฏิบ ัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริษั ท ทุ ก ครัง้ หลัง มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่าเสมอ
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5. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงาน
ผลให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยรวมทัง้ คณะ (as a whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (individual basis)
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่าเสมอ
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
8. กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หรือประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้
มีก ารประชุม อย่ างน้ อ ยปี ละ 2 ครัง้ โดยในการประชุ มคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนต้อ งมี
กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ งของจ านวนกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนทัง้ หมดและควรเป็ นกรรมการอิสระ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้
ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นำยเสงีย่ ม สันทัด
2. นายธีระ วิภชู นิน
3. นายวศิน ปั จจักขะภัติ
4. นายวัง ชาง ยิง
3.3

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

วาระการดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2562-2563

2/2

2562-2563
2562-2563
2562-2563

2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการสรรหา

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่
ควรเป็ นกรรมการอิส ระ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้ อ งไม่ เ ป็ นบุ ค คลคนเดี ย วกับ ประธาน
คณะกรรมการบริษทั วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี สิน้ สุดในวันประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หลังจาก
วันประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุ้นเสร็จสิน้ ลง บริษทั จะกาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการขึน้ ทันที เพื่อ
แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปั จจุบนั ว่ามีความเหมาะสมกับความจาเป็ นเชิงกล
ยุทธ์ของบริษทั หรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทัง้ เสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว โดยจัดทาเป็ นตารางความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่ าคณะกรรมการที่ดารง
ตาแหน่งอยู่ในปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญครบถ้วนตามความจาเป็ นหรือไม่
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในด้านใดเพิม่ เติมเพื่อให้มคี วามครบถ้วน
มากยิง่ ขึน้ หรือไม่อย่างไร
กาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติ
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1
พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการอิสระให้มคี วามเหมาะสมกับบริษทั และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
คัด เลือ ก ประเมิน และเสนอรายชื่อ ผู้ท่ีจ ะเป็ น กรรมการต่ อ คณะกรรมการโดยการกลัน่ กรองและ
สัมภาษณ์บุคคลที่มคี ุณธรรม ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการ ส่งเสริมและปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
สูงสุดอย่างมืออาชีพ
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้น รายย่ อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ท่ีสมควรเป็ น กรรมการให้ค ณะกรรมการสรรหา
พิจ ารณา โดยก าหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพีย งพอในการพิจารณากลัน่ กรองตาม
กระบวนการทีค่ ณะกรรมการกาหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
เปิ ดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อ กรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เพื่อให้มนใจในความโปร่
ั่
งใสในขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้ จัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอ
ชื่อทีร่ ะบุถงึ ข้อมูลทีจ่ าเป็ นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน รวมทัง้ ความเต็มใจของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
ไว้ในแบบเสนอชื่อนัน้ ด้วย
พิจ ารณาคุ ณ ลัก ษณะของบุ ค คลที่จ ะมาเป็ น กรรมการบริษัท ให้มีค วามเหมาะสม โดยใช้ แ นวทาง
ดังต่อไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
7.1
คุณลักษณะทัวไปที
่ ต่ อ้ งการในกรรมการแต่ละท่าน
 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
 การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 ความมีวุฒภิ าวะและความมันคง
่ กล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
 ยึดมันในการท
่
างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
 คุณสมบัตอิ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
7.2
คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสาคัญความรู้ความชานาญใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
 ความรูท้ างบัญชีและการเงิน
 การบริหารจัดการองค์กรซึง่ รวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
 การบริหารความเสีย่ ง
 การจัดการในภาวะวิกฤติ
 ความรูด้ า้ นกฎหมาย
 ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั
 การตลาดระหว่างประเทศ
 การกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
 ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจาเป็ น
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8. พิจารณาและทบทวนแผนพัฒนากรรมการ ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รบั การอบรมอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาในทางธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบตั ิ
และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการจัดตัง้ งบประมาณในการฝึกอบรมกรรมการในแต่ละปี ไว้ในระดับที่
เหมาะสม
9. กากับดูแลให้บริษัทจัดให้มกี ารปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่
กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
10. ประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน (Self-Assessment) ของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมทัง้ คณะ (as
a whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (individual basis)
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่าเสมอ
12. วางแผนและดาเนินการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
13. กากับดูแลให้มกี ารสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม การพัฒนาและการรักษาผูบ้ ริหารไว้
ให้อยู่กบั องค์กร
14. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
15. ก าหนดให้ มี ก ารเรีย กประชุ ม คณะกรรมการสรรหาตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาหรือ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ
2 ครัง้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ ากึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการสรรหาทัง้ หมดและควรเป็ นกรรมการอิสระ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดงั นี้

1.
2.
3.
4.
3.4

รายชื่อ
นายเสงีย่ ม สันทัด
นำยธีระ วิภชู นิน
นายวศิน ปั จจักขะภัติ
นายวัง ชาง ยิง

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหา

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

วาระการดารง
ตาแหน่ ง
2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม
2/2
2/2
2/2
2/2

คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 อนุ มตั ิให้จดั ตัง้ คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ด้านล่าง องค์ประกอบของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
ประกอบด้วยสมาชิก อย่างน้อย 2 คนที่แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท จากกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร,
ผูบ้ ริหารอาวุโส และกรรมการผู้จดั การ มีวาระการดารงตาแหน่ ง คราวละ 1 ปี สิน้ สุดในวันประชุมสามัญ
ประจาปี ผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้หลังจากการประชุมสามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกาหนดให้มีการ
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ประชุมคณะกรรมการขึน้ ทันทีเพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
่
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
1. ช่วยเหลือคณะกรรมการในการกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ทเ่ี หมาะสมในแต่ละปี โดยให้มคี วามสอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ และความน่ าเชื่อถือในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ เชื่อมโยงกับประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับความเชื่อมันในการบริ
่
หารจัดการ และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั
2. กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทานโยบาย พร้อมทัง้ แผนงานสาหรับระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
นาเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่ภายในบริษทั อย่างทัวถึ
่ ง
3. พิจารณาทบทวนและประเมินผลด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของแผนงานและระบบ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็ นประจาทุกปี รวมถึงกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการให้
เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นความเสีย่ ง ภายใต้ขอบเขตและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และอานาจหน้าทีข่ องหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องกับบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงกาหนดแนวทางและ
ขอบเขตด้านการบริหารความเสีย่ งภายในบริษทั
5. กากับดูแลให้มกี ารดาเนินการภายใต้กระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสีย่ งของ
บริษทั อย่างต่อเนื่อง และกาหนดให้มกี ารประเมินถึงผลกระทบจากกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ท่ไี ม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ จากนัน้ จัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นในการจัดการเชิงรุกเกี่ยวกับประเด็น
ความเสี่ย งเหล่ า นั น้ โดยค านึ ง ถึง ขอบเขตและระดับ ความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ข องบริษั ท รวมถึ ง
กาหนดให้มแี นวทาง และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่ งทีไ่ ม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
6. กากับดูแลให้มกี ารจัดทาระบบควบคุม ทีเ่ ป็ นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการทางาน และผล
การดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปั จจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. ดาเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านการจัดการ
ความเสีย่ ง และกระบวนการควบคุมความเสีย่ งภายในขององค์กร โดยกาหนดให้มกี ารจัดทาระบบ
ควบคุมความเสีย่ งที่มีความครอบคลุม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มีการจัดการเพื่อบรรเทาความเสีย่ ง และ
สามารถบรรลุเป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด
8. พิจารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอนการทางานเพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ความเสีย่ งภายในขององค์กร ทีช่ ่วยสนับสนุ นความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความถูกต้องของ
การเปิ ดเผยข้อมูล และฐานะทางการเงินของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
9. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางปฏิบตั ิในด้านความรับผิดชอบใน
การดาเนินธุรกิจ และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งโดยเฉพาะ ซึง่ รวมถึงประเด็นความเสีย่ ง
ใหม่ทเ่ี กิดขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั
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10. นาเสนอข้อมูลอย่างเป็ นอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษทั ใน
การดาเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะตรวจสอบ และ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งทุกประเภททีบ่ ริษทั ต้องเผชิญ ตามลาดับ
11. พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ระดับและขอบเขตของความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ทีน่ าเสนอโดยฝ่ าย
จัดการ โดยคณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสีย่ ง จะกากับดูแลให้นโยบายต่ างๆ มีความสอดคล้องกับ
ภาพรวมความเสีย่ งของบริษทั ทัง้ นี้คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาประเด็นความ
เสีย่ งในลักษณะทีก่ ว้างทีส่ ดุ เช่น ความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทัง้ องค์กร เป็ นต้น
12. พิจารณาทบทวนรายงานของฝ่ ายจัดการในด้านรายละเอียด ความเพียงพอของข้อมูล ภาพรวมของ
ประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการ
ควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับกากับดูแลให้มกี ารดาเนินการทีเ่ หมาะสม
13. บ่งชี้ประเด็น ความเสี่ยงที่สาคัญ รวมถึงการกาหนดดัชนีช้วี ดั (KPI) สาหรับบริษัท และดาเนินการ
ติดตามตรวจสอบปั จจัยต่างๆ โดยกาหนดให้เป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอน
การทางาน เพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพของระบบควมคุมความเสีย่ งภายในของบริษทั
14. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความเสีย่ งในรายงานประจาปี และรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน
ด้านการบริหารความเสีย่ ง
ในปี 2562 คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง ได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ใน
การเข้าร่วมประชุมของสมาชิกแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
2. นายอาพล สิมะโรจนา

4.

ตาแหน่ ง
กรรมการบริหาร
กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ น
ผูบ้ ริหำร

วาระการดารง
ตาแหน่ ง
2562-2563

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม
2/2

2562-2563

2/2

การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้อย หรือประธานคณะกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็ นวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปอาจ
ร้องขอให้ประธานคณะกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีทม่ี กี รรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปร้อง
ขอให้ประธานคณะกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
บริษัท จะมีก ารก าหนดตารางการประชุ ม ล่ ว งหน้ า เป็ น รายปี สาหรับ การประชุ ม วาระปกติ และแจ้ง ให้
กรรมการแต่ละท่านได้รบั ทราบกาหนดการดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

หน้า 66

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้เสนอวาระการประชุมทัวไปที
่
่ต้องปฏิบ ัติตามกฎหมาย หรือระเบียบต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ส่วนวาระทีน่ อกเหนือจากวาระดังกล่าว ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกัน
พิจารณา ทัง้ นี้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยส่งวาระทีต่ ้องการเสนอ
ผ่านทางเลขานุ การบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้รวบรวมวาระที่เสนอ
ดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาก่อนบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษทั จะจัดส่งเอกสารทีใ่ ช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการทุกท่าน
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (เว้นแต่ในกรณี จาเป็ น หรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของ
บริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมเพื่อให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้) ทัง้ นี้ เพื่อให้กรรมการ
แต่ละท่านได้มเี วลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหารที่เกีย่ วข้องในการนาเสนอรายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติม รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญอย่างเพียงพอ
ในปี 2562 คณะกรรมการมีก ารประชุม 7 ครัง้ สามารถประมวลจานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม ของ
กรรมการบริษทั แต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายธีระ วิภชู นิน
2. นายเสงีย่ ม สันทัด
3. นายวศิน ปั จจักขะภัติ
4. นายวัง ชาง ยิง
5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
6. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
7. นายอาพล สิมะโรจนา

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร

วาระการ
ดารงตาแหน่ ง

จานวนครังในการ
้
เข้าร่วมประชุม

2562-2563

7/7

2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563

7/7
7/7
5/7
7/7
7/7
7/7

รายงานการประชุมได้มกี ารจัดทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยมีการระบุวนั เวลาเริ่ม -เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ ลาประชุม สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
อภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการทีไ่ ม่เห็นด้วย ชื่อผูจ้ ด
รายงาน และ ผู้รบั รองรายงาน และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากทีป่ ระชุมแล้ว เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้
จัดเก็บ เพื่อให้พร้อมสาหรับการตรวจสอบโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กรรมการที่ไม่ ใช่ ผู้บ ริห ารมีป ระชุ ม กัน เองตามความจ าเป็ น โดยไม่ มีฝ่ ายจัด การร่ วมอยู่ด้ว ย ทัง้ นี้ เพื่อ
อภิปรายปั ญหาต่ างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มปี ระเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้
กรรมการผูจ้ ดั การได้รบั ทราบ โดยในปี 2562 กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี
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กรรมการบริห ารร่ว มอยู่ด้วยจ านวน 1 ครัง้ ในประเด็น เกี่ย วกับ เรื่องมาตรฐานบัญ ชีใหม่ ต่ างๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อบริษทั รวมถึงการทางานของฝ่ ายบริหารร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และเรื่องทัวไปอื
่ ่นๆ
5.

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์
พัฒนาการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน โดยได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านปี ละ 1 ครัง้ ในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนาส่งแบบประเมินทีเ่ ลขานุการบริษทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รบั ทราบเพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงในการทางานต่อไป
5.1

แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) เพื่อใช้ประเมินการทาหน้าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการของกรรมการรายบุคคล เป็ นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวน
และพัฒ นาการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองให้เกิด ประสิท ธิภ าพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหวั ข้อในการ
ประเมินทีส่ อดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก
5.2

แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ

หลักเกณฑ์
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทางานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในภาพรวมขององค์คณะ โดยนาแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่ อย ซึ่งผลการประเมิน จะเป็ น ส่ว นสาคัญ ในการพัฒ นาการปฏิบ ัติห น้ าที่แ ละการดาเนิ น งานเกี่ย วกับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้ โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประเมินระดับคะแนนความเห็น หรือระดับการดาเนินการใน 6 หัวข้อประเมินได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
3. การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
4. การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
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5. ความสัมพันธ์ของฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการประเมิ นเฉลี่ยปี 2562 ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริษทั ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

หมายเหตุ : การประเมินทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก จะได้คะแนนอยูใ่ นช่วง 81-100 คะแนน
5.3

การประเมิ นกรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการได้ประเมินผลงานประจาปี ของกรรมการผู้จดั การในรูปแบบกาหนดดัชนีช้วี ดั ที่สาคัญอัน
สะท้อนมาจากผลประกอบการที่เป็ นผลงานทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ เป็ นกรรมการอิสระ และมีประธานเป็ นกรรมการอิสระ ทา
หน้าทีพ่ จิ ารณาดัชนีชว้ี ดั ทีส่ าคัญดังกล่าว ซึง่ มีความโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั โดย
มีหวั ข้อในการประเมิน ดังนี้
1. ความเป็ นผูน้ า
2. การกาหนดและปฏิบตั ติ ามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
4. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
5. การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
6. การสร้างมูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้

หลักปฏิ บตั ิ 4
1.

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูท้ าหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
จะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับ
บริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสารวจการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยเป็ น เกณฑ์ในการเปรีย บเทีย บในแต่ ละปี ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ค่ าตอบแทน
ดังกล่าวเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา

2561
จานวน
กรรมการ
8
3
4
4

2562
บาท
4,369,200
1,900,800
-

จานวน
กรรมการ
7
3
4
4

บาท
4,369,200
1,900,800
-

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมจะได้รบั ค่าตั ๋วเครื่องบิน
ค่าทีพ่ กั และอาหาร รวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อคุม้ ครองความเสีย่ ง
ของกรรมการและผู้บริหารในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้บริษัท แต่ทงั ้ นี้จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีกระทาการ
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต
1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน
ก าหนดในแต่ ล ะครัง้ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ความรู้ค วามสามารถและผลการด าเนิ น งานของบริษั ท โดย
คณะกรรมการพิจ ารณาค่ าตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณา และน าเสนอจ านวนค่ าตอบแทนที่เหมาะสมต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนถือว่าเป็ นเครื่องจูงใจให้ กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
องค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
ในปี 2562 กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง ได้ร่วมกันกาหนดค่าเป้ าหมายของตัว
วัด ผลการด าเนิ น งานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อ น ามาใช้ในการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้กาหนดให้นาผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารระดับสูง

2561
จานวนผูบ้ ริหาร
บาท
7
13,212,355

2562
จานวนผูบ้ ริหาร
บาท
6
12,312,349

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
รถประจาตาแหน่ งและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับรถประจาตาแหน่ ง บ้านพักพนักงาน ค่าประกันสุขภาพ และค่า
ประกันอุบตั เิ หตุ ทัง้ นี้ กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริหารจะไม่ได้รบั รับค่าตอบแทนอื่นๆ
กรรมการบางท่านทีไ่ ปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และการร่วมค้าจะไม่ได้รบั
ค่าตอบแทนจากบริษทั ดังกล่าว
2.

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารใหม่ โดยจัดให้เยีย่ มชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการ
ผลิตสินค้าของบริษัท รวมถึงการแนะนาถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ
บริษทั ย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มเี อกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
1. คู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ซึง่ มีหวั ข้อต่างๆ ทีส่ าคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ข้อห้ามกระทาของกรรมการบริษทั ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ
2. หลักการกากับกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
4. รายงานประจาปี และแบบ 56-1 ฉบับล่าสุด
นอกจากนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานได้รบั การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงเป็ นประโยชน์ในภาคธุรกิจ อันจะเป็ นตัวขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมาย
โดยในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้ ริหารได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรทีส่ าคัญ ได้แก่
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กรรมการ

1.

นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

Palm & Lauric Oils Price เพื่อได้ทราบถึงสถานการณ์
Outlook Conference & น้ามันปาล์มในตลาดโลกใน
Exhibition (POC 2019)
ปี ปั จ จุ บ ัน รวมถึง ปั จ จัย ที่
ที่ กั ว ล า ลั ม เป อ ร์ ป ระเท ศ กาหนดทิศทางราคาน้ ามัน
ปาล์มในอนาคต
มาเลเซีย

2.

นางสาวโสมรักษ์
กระจ่างสด

เลขานุการบริษทั
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขานุ ก ารบริษั ท (Company
Secretary Program : CSP)
รุ่นที่ 97/2019 จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)

3.

ตาแหน่ ง

หลักสูตรที่อบรม

วัตถุประสงค์การ
ฝึ กอบรม

ลาดับ

หลักสูตรสาหรับเลขานุ การ
บ ริ ษั ท แ ล ะ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่
สนับสนุ นคณะกรรมการให้
มี ค วามเข้ า ใจในบทบาท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของตนเองที่เกี่ย วข้อ งกับ
การทาหน้าทีส่ นับสนุ นการ
ท างานของคณะกรรมการ
ใน เรื่ อ ง ต่ า ง ๆ เพื่ อ ใ ห้
คณ ะกรรมการสามารถ
ก ากับ ดูแ ลกิจการได้อ ย่ า ง
เกิ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ม า ก
ยิง่ ขึน้

แผนสืบทอดงาน
บริษทั มีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตาแหน่ง Management Trainees เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถให้เป็ นผู้บริหารของบริษัทต่ อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดให้บุคคล
ดังต่อไปนี้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนกรรมการผูจ้ ดั การ ในกรณีทก่ี รรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
1. ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินเป็ นผูด้ ูแลและตัดสินใจในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับ งานการเงินและบัญชี ของ
บริษทั และบริษทั ย่อย
2. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์ เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย

หลักปฏิ บตั ิ 5
1.

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
การส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการให้ความสาคัญและสนับสนุ นการทาวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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รวมทัง้ คอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (value chain) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายหลักขององค์กร
ได้อย่างยังยื
่ น
2.

การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้
ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั
จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายทีแ่ ต่ละกลุ่ มพึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั
ความคุ้มครองและปฏิบตั ดิ ้วยความระมัดระวัง โดยได้กาหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียไว้เป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษทั ได้แก่
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับลูกค้า
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคู่คา้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคู่แข่งทางการค้า
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจ้าหนี้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และลิขสิทธิ ์
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชันและการให้
่
สนิ บน
นอกจากนี้ บริษทั ยังคานึงถึงบทบาทสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยมีการกาหนดแนวปฏิบตั ติ ามระบบมาตรฐานต่างๆ
ทีไ่ ด้รบั ได้แก่
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึง่ เป็ นระบบทีท่ า
ให้เชื่อมัน่ ได้ว่ากระบวนการต่ างๆ ได้รบั การควบคุ ม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่ านเอกสารที่ระบุ
ขัน้ ตอน และวิธกี ารทางาน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบุคลากรในองค์กรรูห้ น้าทีค่ วามรับผิดชอบและขัน้ ตอนต่างๆ
ในการปฏิบตั งิ าน
- OHSAS 18001 เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่
ทางาน ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสีย่ งที่เกิดจากองค์กรที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ชีวติ และทรัพย์สนิ ได้
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ น มาตรฐานระบบการจัด การสิ่งแวดล้อ ม โดยมุ่ งเน้ น ให้อ งค์ก รมีก ารพัฒ นา
ปรับปรุงตลอดจนรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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-

มาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารปรับปรุงการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม
และถูกต้องตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้า

บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิง่ แวดล้อม ผูบ้ ริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุก คนมีความมุ่งมันที
่ ่จะปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ด้วยความรับ ผิดชอบ โดยในปี 2562 มีอุบตั ิเหตุ 9 ครัง้
อย่างไรก็ตามไม่มกี ารเสียชีวติ ในทีท่ างาน
3.

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษทั มุ่งทีจ่ ะสนับสนุ นและรักษาสภาพแวดล้อมทีพ่ ร้อมจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพทีด่ ใี นการทางาน โดยบริษทั
ยึดหลักในการทางานเป็ นทีมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของบุคลากร โดยบริษทั เชื่อ
ว่ า การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจะช่ ว ยยกระดับ ขีด ความสามารถและศัก ยภาพของบุ ค ลากร อีก ทัง้ ยัง ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ตลอดจนถึงการปลูกฝั งจริยธรรมในการทางานที่
ดีให้กบั บุคลากรของบริษัท ซึ่งในปี 2562 พบว่าจานวนชัวโมงการฝึ
่
กอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 11.65 ชัวโมง/คน
่
และมีจานวนหลักสูตรการอบรมทัง้ สิน้ 27 หลักสูตร รวมทัง้ ได้รบั การฝึกอบรมในเรื่องการจัดการสิง่ แวดล้อม
4.

นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

กลุ่มบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อย่างเป็ นทางการซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริษทั ดังนี้
“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุ
่
ก
รูปแบบทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษทั และให้มี
การสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการ
ดาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย ทัง้ นี้
หากมีการฝ่ าฝื นกระทาการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุ นช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รปั ชันจะได้
่
รบั การ
พิจารณาโทษตามระเบียบของกลุ่มบริษทั ”
กลุ่มบริษทั กาหนดให้มกี ารบอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ช่องทางการแจ้งเบาะแส
ข้อ ร้องเรีย น หรือ ข้อเสนอแนะภายในกลุ่ม บริษัท ผ่ านสื่อทัง้ ภายในและภายนอก เช่ น จดหมายอิเลคโทรนิ ค ส์
ประกาศ เว็บไซต์กลุ่มบริษทั รายงานประจาปี การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน อีกทัง้ จัดให้มกี ารอภิปราย และ
ทาความเข้าใจกับพนักงานเป็ นประจาทุกปี โดยนโยบายดังกล่าวของกลุ่มบริษทั เป็ นการปฏิบตั ภิ ายใต้กฎหมายของ
ประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
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ในแต่ละปี คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ งได้ประเมินความเสีย่ งในเรื่องการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีการรายงาน
ความเสีย่ งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
5.
แนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติ ดตามความเสี่ ยงจากการ
ทุจริต
บริษัทกาหนดให้มแี นวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุปได้ดงั นี้
1. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และ
การบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ เช่น ระบบการบันทึกบัญชี การชาระเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง
เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่
แก้ไขทีเ่ หมาะสม
2. จัด ให้มีช่ อ งทางการร้อ งเรีย น และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุม ตัง้ แต่ ก ารรับ เรื่อ งร้อ งเรีย น การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจากการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั หรือจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เกีย่ วกับการกระทา
ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต
กลุ่มบริษทั จะเก็บรักษาข้อร้องเรียนเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่ทจ่ี าเป็ นต้องเปิ ดเผย
ตามข้อกาหนดของกฎหมาย
บุค คลที่เกี่ย วข้องที่ได้รบั ทราบเรื่องหรือข้อ มูลที่เกี่ยวข้อ งกับเรื่องร้อ งเรียน จะต้องรัก ษาข้อมูลให้เป็ น
ความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ทจ่ี าเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่ าฝื น
นาข้อมูลออกไปเปิ ดเผย กลุ่มบริษัทจะดาเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทและ/หรือดาเนินการ
ทางกฎหมายแล้วแต่กรณี
3. ผูบ้ ริหารในแต่ละหน่ วยงานรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าการดาเนินการเกีย่ วกับข้อร้อ งเรียน
นัน้ ๆ และนาเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบ
6.

แนวทางในการติ ดตามประเมิ น ผลการปฏิ บัติ เพื่ อ การป้ องกัน การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การ
คอร์รปั ชัน่

บริษัทกาหนดให้มแี นวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน่
ดังนี้
1. หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี ทไ่ี ด้รบั
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนั ย ส าคัญ และข้อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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2. กาหนดให้หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการทดสอบและประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั อิ ย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน
และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่ าเสมอ โดยนาเสนอผลการประเมินต่อคณะเจ้าหน้ าที่
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่เชื่อว่ามี
รายการ หรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่ างมี นัยสาคัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ น งานของบริษัท
รวมถึงการฝ่ าฝื นการกระทาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน หรือ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

หลักปฏิ บตั ิ 6
1.

ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ ง จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งขึน้ ในปี
2560 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในหลักปฏิบตั ิ 3 ข้อ 3.4
ทัง้ นี้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการประเมินความเสีย่ งของแต่ละหน่ วยงานและกระบวนการทางาน ประเมินประสิทธิภาพของ
มาตรการควบคุมทีม่ อี ยู่ พร้อมทัง้ นาเสนอแผนงานและวิธกี ารในการลดความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั
2.

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าทีต่ รวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึง
ได้พจิ ารณาให้บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึง่ เป็ นบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อของผู้ตรวจสอบบัญชีท่ี
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทาหน้าทีต่ รวจสอบภายในของบริษทั ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ าน
และกิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls)
คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติแต่งตัง้ บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท และกาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ปี
3.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1

มาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั
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เพื่อป้ องกันไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
 กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการ
นับจากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสาเนารายงานดังกล่ าวให้กบั เลขานุการบริษทั รวมถึงให้
ผูบ้ ริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ ะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)
คาว่า “ผูบ้ ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผู้จดั การลงมา ผู้ซ่งึ ดารงตาแหน่ งเทียบเท่าผู้บ ริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือ
เทียบเท่าซึง่ มีหน้าทีต่ อ้ งจัดทาและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ทัง้ ในนามของตนเอง คู่
สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อ ก.ล.ต.
 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดั การ และพนักงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษัทเปิ ดเผย
ข้อ มูลภายในดัง กล่าวแก่ บุ ค คลภายนอกหรือ บุ ค คลที่ไม่ มีห น้ าที่เกี่ย วข้อ ง และห้ามไม่ ให้ซ้ือขาย
หลัก ทรัพ ย์ของบริษัท ในช่ วง 1 เดือนก่ อนและอย่างน้ อย 1 วัน หลังจากวันที่งบการเงิน ของบริษัท
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องแจ้งเกีย่ วกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทุกครัง้ โดยแจ้ง
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ท่คี ณะกรรมการมอบหมาย เพื่อ
รายงานต่ อ สานั ก งาน ก.ล.ต. เมื่อ มีก ารซื้อ หรือ ขายหลัก ทรัพ ย์ภ ายใน 3 วัน ท าการ ทัง้ นี้ ตามที่
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดั การ และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
ประชาชนอัน เป็ น สาระส าคัญ ต่ อ การเปลี่ย นแปลงราคาหลัก ทรัพ ย์ข องบริษั ท ไปใช้เพื่อ แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน และ/หรือชักชวนผูอ้ ่นื ให้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หากฝ่ าฝื นข้อกาหนดดังกล่าว
ข้างต้น บริษทั จะดาเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผกู้ ระทาความผิด
 ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงานกระทาการอันเป็ นความผิดอาญาตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษัทจะดาเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้
 ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั
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 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การหรือพนักงานโดยถือว่า
จงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ถ้าผู้กระทาความผิดเป็ นกรรมการบริษัทให้นาเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงโทษ
 แจ้งการกระทาความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจ้งความดาเนินคดีตามกฎหมาย
 ดาเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
การอนุมตั ิ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.2

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มกี ารตกลงเข้าทารายการที่เกีย่ วโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าคัญของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะทารายการดังกล่าว จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่
ประกาศดังกล่าวกาหนดในเรื่องนัน้ ๆ โดยเคร่งครัด บริษัทมีการกาหนดมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั ิ
การทารายการดังกล่าวดังนี้
(1) ห้ามไม่ให้บุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตนได้
(2) การกาหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทัวไปโดย
่
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทารายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชานาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษทั จะต้องจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณากลัน่ กรองก่ อ นจะน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดาเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุ มตั ใิ นหลักการให้
ผู้บริหารสามารถท ารายการระหว่างกันที่เกิด ขึ้นเฉพาะบริษัท กับ บริษัท ย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้ เข้า
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.

เป็ นข้อ ตกลงทางการค้ า ในลัก ษณะเดีย วกับ วิญ ญู ช นจะพึ ง กระท ากับ คู่ ส ัญ ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลกั ษณะ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง

2.

เป็ นรายการทดรองจ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดาเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการ
เรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง

ทัง้ นี้ ผู้บ ริห ารจะต้ อ งรายงานการท าธุ ร กรรมที่มีข นาดเกิน กว่ า 500,000 บาท โดยมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาสอบทานรายการดังกล่าว ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการได้รบั ทราบทุกไตรมาส
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(4) บริษทั จะต้องเปิ ดเผยการทารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด
3.3

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กี่ยวข้อง

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท และให้กรรมการและผูบ้ ริหารที่มี
รายการหรือ ธุ ร กรรมที่ มี ส่ ว นได้ เ สีย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การของบริษั ท ได้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่เี กี่ยวข้องมีรายการหรือธุรกรรมที่มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีม่ ขี นาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 0.03 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ให้
จัดทารายงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด และส่งมอบให้เลขานุ การบริษัทภายใน 7 วันทาการ
นับ จากวัน ที่มีรายการเกิด ขึ้น ในกรณี ท่ีมีรายการเปลี่ย นแปลงเกิด ขึ้น ทุ ก ครัง้ ให้แจ้งรายงานการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันทีม่ รี ายการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน้
 ให้เลขานุ การบริษัทจัดส่งสาเนารายงานที่ได้รบั ตามวรรค 1 ให้ประธานคณะกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานนัน้
 กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มกี ารพิจ ารณาในที่ประชุมไม่สามารถเข้าร่วมในการ
พิจารณาและต้องออกจากห้องประชุม รวมถึงบริษทั จะไม่จดั ส่งเอกสารในเรื่องดังกล่าวให้กบั กรรมการ
และผูบ้ ริหารดังกล่าว
 ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
3.4

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย

กรณี ท่ผี ู้มีส่วนได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษัท สามารถ
กระทาได้ โดยบริษทั กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
1. การเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั โดยตรงโดยไม่ผ่านผูบ้ ริหารของบริษทั
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจรวมทัง้ การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น
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รายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง เป็ นต้น โดยให้สง่ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยตรงดังนี้ :ส่งทางไปรษณีย์ :

ส่งทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ :

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
acthira@hotmail.com

2. การคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด
3. การดาเนิ นการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทีม่ ผี แู้ จ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่
ได้รบั แจ้ง
4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย
ในกรณีทผ่ี มู้ สี ่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะ
รีบแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบที่เกิดขึน้ โดยมิชกั ช้า รวมทัง้ หามาตรการป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวขึน้ อีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผถู้ ูกละเมิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
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รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผถู้ อื หุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการ
ตัดสินใจใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุ้น และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ น
ระยะๆ โดยได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็ น
ปั จจุบนั เป็ นระยะๆ
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 หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ได้แก่ นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม, นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน,่ นโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป็ นต้น
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั
 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
 โครงสร้างคณะกรรมการ
 วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบังคับบริษทั
 รายงานประจาปี
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
 งบการเงิน
 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารในการประชุม
 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
 ข่าวทีบ่ ริษทั เผยแพร่
จัด ส่งรายงานข้อมูลประจางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ต่ อตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาทีก่ าหนด
มีการรายงานข่าวเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญและอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อราคาหลักทรัพย์ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
ต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ และมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองทัวไปโดยเลื
่
อกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่า เสมอ ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีอสิ ระ
เป็ นผูต้ รวจสอบ และได้รบั การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญ
อย่างเพียงพอ และสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั
กรรมการบริหารทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุน ทัง้ ทีเ่ ป็ นบุคคลและสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์และภาครัฐที่
เกีย่ วข้อง โดยติดต่อขอข้อมูลบริษทั ได้ทโ่ี ทรศัพท์ 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9 หรือจดหมาย
อิเลคโทรนิคส์ upoic.secretary@upoic.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษทั
ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิ นและความสามารถในการชาระหนี้

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินผลฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มีสญ
ั ญาณ
บ่งชีถ้ งึ ปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
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บริษทั คานึงถึงการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่กลุ่มเจ้าหนี้ โดยเน้นทีค่ วามสุจริตและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการกูย้ มื เงิน และ
สัญญาหรือข้อตกลงตามทีม่ ไี ว้ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษทั มีการชาระเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และ
ครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทัง้ ไม่นาเงินทีก่ ยู้ มื มาไปใช้ในทางทีข่ ดั ต่อวัตถุประสงค์การกูย้ มื นอกจากนัน้ บริษทั ยังไม่
ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษทั อีกด้วย
ในกรณี ท่ไี ม่ สามารถปฏิบตั ิต ามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ งได้ บริษัท จะรีบ ดาเนินการแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบโดยเร็วเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษทั มุ่งมันในการรั
่
กษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั่ น
กับเจ้าหนี้และคงไว้ซง่ึ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการบริหารจัดการเงินทุนในระดับทีเ่ หมาะสม
เพื่อป้ องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลาบากในการชาระหนี้คนื แก่เจ้าหนี้ อีกทัง้ มีการบริหารสภาพคล่องทาง
การเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการชาระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด โดยฝ่ าย
จัดการมีหน้าทีว่ างแผนติดตามและควบคุมฐานะการเงินให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิ จ เพื่อทีจ่ ะ
สามารถรองรับความเสีย่ งทีม่ นี ยั สาคัญครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
จัด ให้มีก ารประชุ ม สามัญ ประจ าปี ผู้ถือ หุ้น ภายใน 4 เดือนนับ แต่ วนั สิ้น สุด ของรอบปี บ ัญ ชีข องบริษัท เพื่อ
พิจารณารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ซึง่ แสดงถึงผลการดาเนินการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา งบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทน
การประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนด
ค่าตอบแทนนัน้ บริษทั ได้แยกเรื่องการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ออกจากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยบริษัทได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็ น
รายบุคคล
จัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้
ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
เปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรื่องกาหนดวันประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ เปิ ดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสาคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ไม่เกินวันทาการถัดไปนับจากวันทีค่ ณะกรรมการมีมติ
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ในการเรียกประชุมผู้ถอื หุน้ บริษทั จะต้องจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่ อ
ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดย
มีประธานคณะกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม และจะดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบ
วาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื
หุน้ ทราบล่วงหน้า
การใช้บตั รลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีทม่ี ผี ู้ถอื หุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระ
ทัวไป
่ และใช้ในวาระสาคัญ เช่น การแต่งตัง้ กรรมการ การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การทารายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับ เป็ นต้น
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรื่องทีเ่ ห็นว่าสาคัญและเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ส่งคาถามเกีย่ วกับบริษทั มาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษทั ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และตัง้ คาถามในทีป่ ระชุม
กาหนดเป็ นนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มกี ารเผยแพร่
นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซัก ถามและบัน ทึก ค าถามและค าตอบที่เป็ นประเด็น ส าคัญ พร้อ มทัง้ ค าชี้แ จงของ
คณะกรรมการ รวมถึงบันทึกจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนใน
ทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็ นสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดโี อในระหว่างการประชุมจนกระทังการ
่
ประชุมเสร็จสิน้ ลง
เปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันประชุม
บริษัทมีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
เสร็จสิน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สทิ ธิคดั ค้านได้หากจาเป็ นโดยไม่ต้องรอถึงการ
ประชุมครัง้ ต่อไป
เข้า ร่วมกิจ กรรม “บริษัท จดทะเบีย นพบผู้ลงทุ น ” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัด โดยตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ให้บริษทั จดทะเบียนได้ดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และได้ชแ้ี จงข้อมูลเกีย่ วกับ
ธุรกิจและการดาเนินงานของบริษทั แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสือ่ มวลชนทีม่ าร่วมงาน บริษทั เข้า
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ร่วมกิจกรรมเป็ นประจาทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20-30 คน (ไม่รวมผูช้ ม
ผ่านระบบออนไลน์)
2.







การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความสาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คานึงถึง เพศ อายุ สีผวิ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษทั มีแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลเพื่อปกป้ องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อ
หนึ่งเสียง (one share one vote) เพื่อสร้างความมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั
จัดส่งหนังสือมอบฉั นทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน ผู้
ถือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สทิ ธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้
บริษัทมีการกาหนดเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้แจ้งให้พนักงาน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการบริษทั ทราบ (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบตั ิ 6 ข้อ 3.1)
บริษัทมีการเปิ ดเผยการทารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย โดยได้กระทาอย่างยุติธรรมตาม
ราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในหลักปฏิบตั ิ 6
ข้อ 3.2)

การนาหลักการกากับดูแลกิ จการทีดี สาหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้
บริษทั ได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีสาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จด
ทะเบีย นปี 2560 (CG Code) ของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วพบว่า บริษทั ได้นาหลักปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่ของทัง้ 8 ข้อมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั
อย่างไรก็ตาม มีหลักปฏิบตั บิ างข้อทีบ่ ริษทั ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นาไปปรับใช้ ซึง่ ฝ่ ายจัดการได้มกี ารชีแ้ จงเหตุผลในการ
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อทีจ่ ะนาไปเป็ นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมในลาดับต่อไป ทีส่ าคัญได้แก่
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ข้อที่ยงั ไม่ปฎิ บตั ิ
เหตุผลที่ยงั ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้
คณะกรรมการควรกาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารง เนื่ อ ง จ าก ก รรม ก ารทุ ก ท่ าน เป็ น ผู้ ท่ี มี ค ว าม รู้ แ ล ะ
ตาแหน่ งต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี นับ จากวันที่แต่งตัง้ ให้ดารง ความสามารถ ประสบการณ์ มีค วามเข้า ใจลักษณะการ
ตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
ด าเนิ น ธุ ร กิจ เป็ นอย่ า งดี มีค วามเป็ นอิส ระในการแสดง
ความเห็น มีข้อ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริษัท โดย
ประสบการณ์ ของกรรมการจากการด ารงต าแหน่ ง เป็ น
เวลานานจะช่ ว ยสนับ สนุ น ให้ก รรมการมีค วามเข้าใจการ
ดาเนิ น งานของธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีล ักษณะเฉพาะได้ดี
ยิง่ ขึน้
การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ จานวนองค์ป ระชุมขัน้ ต่ า ณ ตาม ข้ อ บั ง คั บ ของบ ริ ษั ท ก าห นดให้ ใ น การป ระชุ ม
ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ซึง่ ถือได้
ว่าเป็ นไปตามกฎหมาย และมีความเหมาะสมตามหลักสากล
อีก ทัง้ ยัง สามารถด าเนิ น การประชุ ม ได้ อ ย่ า งเรีย บร้อ ย
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
การแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG Committee) บริษทั ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็ นการ
เฉ พ าะ แ ต่ ค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ษั ท ได้ ม อ บ ห ม าย ให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีพ่ จิ ารณาในเรื่องดังกล่าว
รวม ถึ ง การก าห น ดห ลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ ก ารและ
จรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบ ัติ
ตามหลัก การที่ก าหนด ซึ่ง เพีย งพอต่ อ ขอบเขตธุ ร กิจ ใน
ปั จจุบนั และยังคงดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการไม่ ไ ด้ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการที่เป็ นอิส ระ คณะกรรมการมีสมาชิกจานวน 7 ท่าน โดยเป็ นกรรมการ
มากกว่าร้อยละ 50
อิสระจานวน 3 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่
มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด) และประธาน
กรรมการเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าสะท้อนการถ่วงดุ ล
อ านาจที่เหมาะสม นอกจากนั น้ กรรมการอิส ระสามารถ
ทางานร่วมกับคณะกรรมการทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
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การพัฒนาสู่ความยั ่งยืนและกิ จกรรมเพื่อชุมชน

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีการดาเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อ
ความยังยื
่ นของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้สะท้อนออกมาในการดาเนินงานตาม
ธุรกิจปกติ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นาในธุรกิจน้ ามันปาล์มที่มกี ารเติบโตอย่างยังยื
่ น ภายใต้การดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับ
สากล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันระดับโลก
พันธกิ จ
1. สร้างศักยภาพในธุรกิจน้ ามันปาล์มตัง้ แต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัดน้ ามัน ตลอดจน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องให้สามารถแข่งขันได้และเป็ นทีย่ อมรับในอนาคต
2. ดาเนินธุรกิจน้ ามันปาล์มทีใ่ ห้มูลค่าสูงด้วยการมุ่งเน้นในด้านงานค้นคว้าวิจยั พัฒนาสายพั นธุป์ าล์มน้ ามันทีใ่ ห้ผลผลิตสูง
ปรับตัวได้ดใี นทุกพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก ตรงตามความต้องการของเกษตรกร รวมถึงการให้บริการทีด่ เี ยีย่ มต่อลูกค้า
3. ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการค้นคว้าวิจยั ทีท่ นั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
4. ให้ความสาคัญอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า
เกษตรกรและจัดสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม
บริษัทมีนโยบายที่เน้ นการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยใน
ส่วนของสวนปาล์มและโรงงานสกัดของบริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานดังกล่าวในรูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ยังมีการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงชีวภาพและชีวมวล และได้รบั การขึน้ ทะเบียนโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) นอกจากนัน้ บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พื่อรักษา
สิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูถ้ อื
หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม กาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยบริษทั เคารพในความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือน หรือความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่นใด อย่างไรก็ตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั
จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความ
คุม้ ครอง และปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง โดยได้กาหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในนโยบาย
ดังกล่าว
บริษทั กาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อดังนี้
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1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทยึดหลักการปฏิบตั ิท่เี สมอภาค ภายใต้การแข่งขันที่เป็ นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญา เงื่อนไข
ทางการค้าในการซือ้ ขายสินค้าและบริการจากคู่ค้า และการกาหนดนโยบายในการจัดซือ้ และจัดจ้าง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
กับคู่คา้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมให้ค่คู า้ ของบริษทั ดาเนิน
ธุรกิจที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน บริษัทจึงได้กาหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็ นนโยบายที่
สาคัญอีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์เป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ในนโยบายดังกล่าว
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความเป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกันและ
ปฏิบตั ิตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื้ อชาติ เพศ อายุ สีผิว
ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มไิ ด้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
รวมทัง้ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
4. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จก้าวหน้ าของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุ นพัฒนาให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็ นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐานตามหลักสากลและตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทัง้ ยังให้ความสาคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
และสภาพแวดล้อมการทางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒ นธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดีแ ละส่งเสริมการ
ทางานเป็ นทีม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั มุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า โดยเน้นทีค่ วามเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการผลิต
สินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
- มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็ นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้ น ให้องค์กรมีการพัฒ นาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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- มาตรฐานการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ เป็ น
แนวปฏิบตั ิท่ีมีการปรับปรุงการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และ
ถูกต้องตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้า
นอกจากนัน้ บริษทั ยังมุ่งเน้นทาการตลาดและสัญญาทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า และมีหน่วยงาน
ซึง่ ทาหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมันและพึ
่
งพอใจสูงสุด
6. การใส่ใจสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม และปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมที่
บังคับใช้อยู่ ทัง้ นี้ บริษทั มุ่งเน้นการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมด้วยความรับผิดชอบโดย
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีจติ สานึก และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
- ร่วมพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่น เพื่อให้มกี ารรักษาสิง่ แวดล้อ
และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- ป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท ทบทวนและติดตามความก้าวหน้ า
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
7. โครงการการพัฒนาสู่ความยังยื
่ นและกิ จกรรมเพื่อชุมชน
ปี 2562 บริษัทได้สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็ นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมูลค่ารวม 0.27 ล้านบาท (2561 :
1.57 ล้านบาท) เพื่อสร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชนและสังคม

ไตรมาสที่ 1

สนับสนุนงบประมาณงานวันเด็กแห่งชาติ
เดือนมกราคม 2562 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด
(มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กบั
1) สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
ตาบลห้วยยูง อาเภอเหนือคลอง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลคีรวี ง อ.ปลายพระยา
3) โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี ต.อรัญคามวารี อาเภอเคียนซา
จังหวัดกระบี่
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บริจาคเงิ นเพื่อสนับสนุนกิ จกรรมกีฬาในชุมชน
เดือนมกราคม 2562 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มจากัด
(มหาชน) มอบเงินจานวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุ นการแข่งขัน
ฟุตบอลชมรมกานันผูใ้ หญ่บา้ น ครัง้ ที่ 6 ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 31
มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาเขน
นอกจากนัน้ ยังสนับสนุ นงบประมาณการแข่งขันกีฬาฟุ ตบอล 7
คน จ านวน 2,000 บาท เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น ให้ เยาวชนใน
ชุ ม ชนได้ เห็ น ความส าคัญ ของการออกก าลัง กาย เพื่ อ ความ
เข้ม แข็ง ของชุ ม ชน ป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หายาเสพติด และสร้า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนและบริษทั
มอบทะลายเปล่า ให้กบั กลุ่มเกษตรห้วยยูง
เดือน มกราคม 2562 บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด
(มหาชน) ได้ส่งมอบทะลายเปล่าจานวน 20 ตันให้กบั กลุ่มเกษตร
ห้วยยูงก้าวหน้ า ชุมชนบ้านห้วยยูง อาเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ เพื่อใช้ในการจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรชุมชนตาบล
ห้ ว ยยู ง ตามโครงการ “สร้ า งทั ก ษะและส่ ง เสริม อาชี พ ด้ า น
การเกษตร” ณ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.)
วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนนาผลผลิตจากเห็ดฟางทีผ่ ลิตได้ไปใช้
ประกอบอาหารบริโภคภายในครัวเรือน ลดรายจ่ายในครัวเรือน
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และเพื่อเป็ นการเรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเพาะเห็ด ฟางด้ว ยทะลายเปล่ า อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และ
สามารถนาไปใช้ชวี ติ ประจาวันและชุมชนต่อไป
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ไตรมาสที่ 3

มอบเงิ นให้กบั หน่ วยงานราชการ
เดือนกันยายน 2562 บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด
(มหาชน) ได้สนับสนุ นงบประมาณเพื่อจัดเลี้ยงงานเกษียณอายุ
ราชการของพนักงานหน่ วยงานพิทกั ษ์ป่า ส.3 ประจาหน่ วยงาน
ชัย บุ รี จ.สุ ร าษร์ธ านี เป็ นจ านวนเงิน 5,000 บาท ในการจัด
กิจกรรมครัง้ นี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั หน่วยงานของรัฐ

สนับสนุนวัสดุในการปรับปรุงถนนในชุมชน
เดือนกันยายน 2562 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด
(มหาชน) สนั บ สนุ น หิ น คลุ ก จ านวน 26 ตั น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ซ่อมแซมถนนของหมู่บา้ นในพืน้ ที่ หมู่ท่ี 5 บ้านปลายคลอง อ.ชัย
บุรี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สญ
ั จรและการ
ขนส่งสินค้าเกษตรในชุมชน

สนับสนุนรถตักเพื่อปรับปรุงถนนในชุมชน
เดือนตุ ลาคม 2562 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด
(มหาชน) สนับสนุ นรถตักและพนักงานในการช่วยปรับปรุงถนน
บริเวณด้านหน้าโรงงาน ซึง่ การดาเนินงานครัง้ นี้เพื่ออานวยความ
สะดวกให้พนักงาน ชุมชนในบริเวณโดยรอบโรงงานและเป็ นการ
พัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนกับบริษทั
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บริจาคเงิ นให้กบั สถานี ตารวจในชุมชน
ในเดือนตุลาคม 2562 บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด
(มหาชน) บริจาคเงินจานวน 8,000 บาทให้แก่สถานีตารวจเคียน
ซาและสถานีตารวจบางสวรรค์ เนื่องในวันตารวจแห่งชาติปี 2562
โดยเงิน ดัง กล่ า วจะใช้เป็ นทุ น การศึก ษาให้ ก ับ ลู ก หลาน ของ
เจ้าหน้ าที่ตารวจ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ชุมชนภายใต้
โครงการ RSPO

ไตรมาสที่ 4

สนับสนุนรถตักเพื่อปรับภูมิทศั น์วดั ในชุมชน
เมื่อ วัน ที่ 9 พฤศจิก ายน 2562 บริษัท สหอุ ต สาหกรรมน้ ามัน
ปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ก ารสนั บ สนุ น รถแทรกเตอร์เพื่อ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในวัดเขาพระ ตาบลบางสวรรค์ อาเภอพระแสง
จังหวัด สุราษฎร์ธ านี กิจ กรรมนี้ เป็ น ความร่ว มมือ ระหว่ างผู้น า
ชุมชน ชาวบ้าน และพนักงานในสวนบ้านหมาก เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความสามัคคีของคนในชุมชน
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8. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปั จจุบนั บริษทั สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ า จากก๊าซชีวภาพและเชือ้ เพลิงชีวมวล โดยมีน้ าเสียและของเสียจากกระบวนการ
ผลิต ของโรงงานสกัด น้ ามัน ปาล์มเป็ น วัตถุ ดิบ และโครงการดังกล่าวเป็ น แหล่ งเรียนรู้ในการจัด การของเสีย ของนักเรีย น
นักศึกษาและชุมชนของโรงงาน
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสายพันธุป์ าล์มน้ามัน ทีใ่ ห้ผลผลิตต่อไร่สงู (ประมาณ 4-5 ตันผลปาล์มสดต่อไร่ต่อ
ปี ภายใต้สภาพอากาศปกติ) มีภาวะทนความแล้งได้ดี และเป็ นพันธุป์ าล์มที่มอี ตั ราการเติบโตด้านความสูงของลาต้นที่ต่ า
ส่งผลให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่า 30 ปี ซึ่งด้วยคุณสมบัตโิ ดยรวมดังกล่าวส่งผลให้สามารถใช้พน้ื ที่เพาะปลูกได้
อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ี นับเป็ นการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยังยื
่ น
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การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง

บริษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญทีช่ ่วยลด
ความเสีย่ งทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมันในการบริ
่
หารงานแก่ผบู้ ริหาร และช่วยให้บริษทั ดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ ช่วยรักษาผลประโยชน์และเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงาน
ด้านการปฏิบตั ิงานของบริษัทมีความถูกต้องน่ าเชื่อถือ ปกป้ องทรัพย์สนิ ของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือรัวไหล
่
และช่วยให้
บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษัทมิได้จดั ตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท แต่ได้ว่าจ้างสานั กงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทา
หน้าที่ตรวจสอบภายในมาตัง้ แต่ปี 2542 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็ นการให้บริการข้อมูลด้านการตรวจสอบอย่างเป็ น
อิสระ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลทีด่ ี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน รวมถึงให้
คาปรึกษากับฝ่ ายบริหารทัง้ ในด้านการเงินการบริหารงาน และการจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร ดังนัน้ กระบวนการการทางานจึงต้องการความโปร่งใสและความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง
อีกทัง้ การปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน นับเป็ นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ และอาจเป็ นการให้สญ
ั ญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าของการประพฤติมชิ อบหรือการทุจริตในองค์กร ดังนัน้ บริษทั จึงมีความเห็นว่า การว่าจ้างหน่วยงานจากภายนอกเข้า
มาทาหน้าทีต่ รวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมและสามารถเป็ นสื่อกลางระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านได้ดี รวมทัง้ ยัง
ช่วยลดปั ญหาด้านการประสานงานภายในได้อกี ด้วย
ในการประชุ ม คณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อ วัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 โดยมีก รรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจานวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินซึง่
ประเมินโดยฝ่ ายจัดการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
จัดการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
เรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
นอกจากนัน้ การทาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และบริษทั ย่อย บริษทั ได้มรี ายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของผูส้ อบบัญชีขอ้ 6 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างเพียงพอ
สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานกับ
สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึง่ เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั และได้มกี ารรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ
ในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเช่นกัน
สาหรับบริษทั ย่อยและการร่วมค้านัน้ ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นสวนปาล์มซึง่ ดูแลและควบคุมโดยฝ่ ายบริหารของบริษทั
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การบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายในการกาหนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให้วตั ถุประสงค์
เป้ าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษทั สามารถปฏิบตั ไิ ด้บรรลุ ตามทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในบริษทั
เป็ นเจ้า ของความเสี่ย ง และมีห น้ า ที่ใ นการประเมิน ความเสี่ย งของแต่ ล ะหน่ ว ยงานและกระบวนการท างาน ประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมทีม่ อี ยู่ พร้อมทัง้ นาเสนอแผนงานและวิธกี ารในการลดความเสีย่ ง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเป็ นประโยชน์สว่ นตนดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและ
บุ ต รที่ย ังไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้ผู้บริหารของบริษัท รายงานการถือครองหลักทรัพ ย์ต่อคณะกรรมการของบริษัททุ กไตรมาสที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการ
3. แจ้งให้ผู้บ ริห ารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่ มีสาระสาคัญ มิให้เปิ ด เผยข้อ มูลดังกล่าวแก่ ผู้อ่นื รวมถึง
ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับหลักทรัพย์ของบริษทั และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทีผ่ บู้ ริหารจะได้รบั หากมีการฝ่ าฝืน
4. ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนและอย่างน้อย 1 วัน
หลังจากวันทีง่ บการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. กรรมการและผูบ้ ริหารต้องแจ้งเกีย่ วกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทุกครัง้ โดยแจ้งอย่างน้อย 1
วันล่วงหน้าก่อนทาการซือ้ ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ ทัง้ นี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริษัทได้กาหนด มาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท รวมถึงบทลงโทษกรณี ท่มี ีการฝ่ าฝื น ไว้ใน
นโยบายการกากับกิจการ ซึง่ สามารถดูได้ท่ี หัวข้อ "การกากับดูแลกิ จการ” หลักปฏิบตั ิ 6
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วม ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผล
ของรายการดังกล่าว
ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
1) รายการระหว่างกันกับบริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (LST)

มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่

รายการ
ขาย CPO และ
CPKO
ขายผลปาล์ม
สด

(ล้านบาท)

2562

2561

431

421

1

2

นโยบายการ
กาหนดราคา

ความจาเป็ น

บริษ ัท มีก ารพึ่ ง พาทางด้ า นธุ ร กิ จ กับ LST ซึ่ ง เป็ น
ราคาตลาด ณ วันที่ โรงงานกลั ่นน้ ามันปาล์มขนาดใหญ่ ที่มคี วามรูค้ วาม
ชานาญเกีย่ วกับน้ ามันปาล์มมากกว่า 30 ปี ทาให้ช่วย
ทาสัญญาขาย
พัฒนาคุณภาพของน้ ามันปาล์มดิบได้เป็ นอย่างดี

2) รายการระหว่างกันกับบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด

มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย

รายการ

(ล้านบาท)

2562

2561

เงินปั นผลรับ

12

41

ค่าเช่าสวน
ปาล์มจ่าย
ดอกเบีย้ จ่าย

7

7

7

9

นโยบายการ
กาหนดราคา

ความจาเป็ น

ตามจานวนทีบ่ ริษทั เป็ นการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน
ย่อยประกาศ
ราคาตามสัญญา
เป็ นค่าเช่าสวนปาล์มสัมปทาน
THBFIX + 1%
ต่อปี
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3) รายการระหว่างกันกับบริษทั สยามเอลิทปาล์ม จากัด (SEP)

มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
การร่วมค้า

รายการ
รายได้คา่ เช่า
ทีด่ นิ
ซือ้ เมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามัน
และผลปาล์ม
สด
เงินปั นผลรับ

(ล้านบาท)

2562

2561

1

1

1

15

5

3

นโยบายการ
กาหนดราคา
เกณฑ์ทต่ี กลง
ร่วมกัน
ราคาตลาด

ความจาเป็ น
SEP ต้อ งใช้ท่ีดิน สาหรับการดาเนิ นธุรกิจเพาะพัน ธุ์
และจ าหน่ ายเมล็ด พัน ธุ์ป าล์ม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จึ ง ต้ อ งเช่ า ที่ ดิ น จากบริ ษ ั ท ในระหว่ า งการ
ดาเนินการด้านเอกสารทีด่ นิ จะแล้วเสร็จ

ตามจานวนทีก่ าร
เป็ นการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน
ร่วมค้าประกาศจ่าย

สาหรับ ยอดคงค้า งระหว่ า งบริษั ท และกิจ การที่เกี่ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 สามารถดู
รายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษทั ข้อ 6

2 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในปี 2562 บริษทั มีการจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิบ และน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ให้แก่ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 84.71 (2561 : ร้อยละ 75.15) ของมูลค่าการขายทัง้ หมด ซึ่งเป็ นราคาตลาดและเป็ น ไปตามธุรกิจ
การค้าปกติ ไม่มพี นั ธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ ามันปาล์มดิบ และเป็ นไปตามประเพณี การค้าของการทา
ธุรกิจน้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึง่ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และบริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ น
ผูอ้ นุ มตั กิ ารขายน้ ามันปาล์มดิบให้แก่ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยทีก่ ารขายทุกครัง้ จะมีราคาอ้างอิงกับ
การขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันรุ่งขึน้

3 แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัท ได้มีก ารค้าขายกับ บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ก่อ นที่บ ริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) จะเข้ามาถือหุน้ ในบริษทั และเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ ปั จจุบนั เนื่องจากบริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เป็ นหนึ่งในบริษทั ทีม่ กี ารใช้น้ ามันปาล์มดิบในปริมาณสูง นอกจากนั น้ ยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่งและเป็ นลูก ค้าทีด่ ี ดังนัน้ ใน
อนาคตบริษทั ก็ยงั คงต้องมีการขายน้ามันปาล์มดิบให้แก่บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในราคาเดียวกับทีม่ กี าร
ขายให้กบั ลูกค้ารายอื่น
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมา ผูต้ รวจสอบบัญชีให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเี งื่อนไข สาหรับงบการเงินของ
บริษทั งบการเงินของบริษทั ย่อย และงบการเงินรวม

ข. สรุปงบการเงิ นรวม
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
บาท
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
21,000585
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
30,471,223
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระ
330,650
ภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองแก่พนักงาน
300,385
สินค้าคงเหลือ
82,814,927
สินทรัพย์ชวี ภาพ
90,928,591
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
12,264,073
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
238,110,434
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระ
640,732
เกินกว่าหนึ่งปี
เงินลงทุนในการร่วมค้า
26,709,841
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อื่น
19,320,000
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
841,931,040
พืชเพื่อการให้ผลิตผล
204,034,766
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
63,623
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
6,569,983
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2,801,010
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,102,070,995
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%

2561
บาท

1.57
2.27

22,900,489
11,524,852

0.02

-

0.02
6.18
6.79
0.92
17.78
0.05
1.99
1.44
62.82
15.22
0.00
0.49
0.21

2560
บาท

%

1.68 111,729,005
0.85 51,094,034

7.35
3.36

%

-

-

-

236,206 0.02
264,629 0.02
65,468,210 4.81 106,269,677 6.99
118,519,826 8.71 70,616,396 4.65
11,915,311 0.88 11,176,553 0.74
230,564,894 16.94 351,150,294 23.10
-

-

-

38,601,652 2.84 31,594,398
20,240,000 1.49 21,160,000
851,124,025 62.52 878,761,433
213,199,927 15.66 230,729,888
130,402 0.01
405,155
4,660,530 0.34 3,595,848
2,806,500 0.21
2,716,965
82.23 1,130,763,036 83.06 1,168,963,687

2.08
1.39
57.81
15.18
0.03
0.24
0.18
76.90
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2562
บาท
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 324,050,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

%

2561
บาท

%

2560
บาท

%

275,000,000 20.52
22,973,869 1.71
675,764 0.05
2,857,381 0.21
301,507,014 22.50

270,000,000 19.83 400,000,000 26.31
22,137,042 1.63 27,430,540 1.80
908,892 0.07 1,397,967 0.09
4,670,607 0.34 4,870,386 0.32
297,716,541 21.87 433,698,893 28.53

19,108,330 1.43
19,108,330 1.43
320,615,344 23.92

13,386,526 0.98 17,823,263 1.17
13,386,526 0.98 17,823,263 1.17
311,103,067 22.85 451,522,156 29.70

324,050,000

324,050,000

324,050,000 24.18
321,544,740 23.99

324,050,000 23.80 324,050,000 21.32
321,544,740 23.62 321,544,740 21.15

324,050,000

60,805,000 4.54 60,805,000 4.47 60,805,000 4.00
313,166,345 23.37 343,825,123 25.26 362,192,085 23.83
1,019,566,085 76.08 1,050,224,863 77.15 1,068,591,825 70.30
1,340,181,429 100.00 1,361,327,930 100.00 1,520,113,981 100.00
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
บาท
%
บาท
%
บาท
%
รายได้
รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
545,848,253 96.84 628,626,518 92.01 763,221,313 97.69
กาไรจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ชวี ภาพ
- 39,271,402
5.75
รายได้อ่นื
17,820,858
3.16 15,346,290
2.25 18,065,680
2.31
รวมรายได้
563,669,111 100.00 683,244,210 100.00 781,286,993 100.00
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
443,359,372 78.66 569,670,956 83.38 708,510,269 90.69
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
21,383,884
3.79 24,060,914
3.52 19,529,205
2.50
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
61,086,135 10.84 49,023,182
7.18 45,720,363
5.85
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
698,969
0.12 28,536,004
4.18
ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ชวี ภาพ

รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วงแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

26,864,185
553,392,545

4.77

-

98.18 671,291,056

-

8,425,857

1.08

98.25 782,185,694 100.12

10,276,566

1.82

11,953,154

1.75

(898,701)

(0.12)

(6,813,861)
3,462,705
(6,790,082)
(3,327,377)
(225,611)
(3,552,988)

(1.21)
0.61
(1.20)
(0.59)
(0.04)
(0.63)

9,507,253
21,460,407
(6,712,671)
14,747,736
(709,908)
14,037,828

1.39
3.14
(0.98)
2.16
(0.10)
2.05

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

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

(1,104,006)

(0.20)

(14,551,936)

(1.86)

(77,952)

(0.01)

-

-

-

(4,734,946)
(0.01)

(0.84)

14,037,828
0.04

2.05 (32,890,815)
(0.06)

(4.21)

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย–สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากการร่วมค้า
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) บริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
บาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
(3,327,377)
รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน:
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
48,834,034
ส่วนแบ่งขาดทุน(กาไร)จากการร่วมค้า
6,813,861
ขาดทุน(กาไร)จากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
26,864,185
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล
5,948,638
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั (กลับรายการ)
(2,272,572)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
698,969
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(1,078,061)
กาไรจากสัญญาเช่าทางการเงิน
(1,022,998)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
12,591,565
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
6,790,082
100,840,326
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง :ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
(18,946,371)
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
51,616
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองแก่พนักงาน
(64,179)
สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ชวี ภาพ
(14,347,095)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(359,105)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5,490
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) :เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
1,749,600
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
(1,813,226)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(8,249,768)
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
58,867,288
จ่ายดอกเบีย้
(6,811,288)
จ่ายภาษีเงินได้สทุ ธิ
(2,081,848)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
49,974,152
หน้า 100

2561
บาท

2560
บาท

14,747,736

(20,106,419)

64,517,874
(9,507,253)
(39,271,402)
860,757
5,348,884
28,536,004
(821,104)
2,142,964
6,712,671
73,267,131

75,097,163
10,191,713
8,425,857
112,799
(6,448,576)
(4,324,244)
2,013,257
9,016,005
73,977,555

39,569,182
28,423
26,820,555
1,571,003
(89,535)

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

(3,939,219)
(199,779)
(6,579,701)
130,448,060
(6,705,082)
(4,573,426)
119,169,552

(14,663,255)
192,528
(8,126,204)
17,075,748
(8,971,347)
(1,848,133)
6,256,268
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กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อื่นลดลง
เงินสดรับจากการจาหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนพืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิม่ ขึน้
รับเงินปั นผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม :
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ซือ้ อุปกรณ์ทย่ี งั ไม่ได้จ่ายชาระ
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2562

2561

2560

บาท

บาท

บาท

920,000
5,326,162
(34,355,708)
(7,840,676)
4,999,998
(30,950,224)

920,000
1,060,395
(33,618,568)
(16,455,104)
2,499,999
(45,593,278)

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

5,000,000
(25,923,832)
(20,923,832)
(1,899,904)
22,900,489
21,000,585

(130,000,000)
(32,404,790)
(162,404,790)
(88,828,516)
111,729,005
22,900,489

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

688,115

1,579,682

2,941,550
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ค. อัตราส่วนทางการเงิ น – งบการเงิ นรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง ( Liquidity Ratio )
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้ (เฉลีย่ )
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
เท่า
ระยะเวลาชาระหนี้
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร ( Profitability Ratio )
อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น
%
อัตราส่วนกาไร(ขาดทุน)สุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ( Efficiency Ratio )
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio )
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
เท่า
กาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้
บาทต่อหุน้
เงินปั นผลจากงวดผลการดาเนินงานต่อหุน้
บาทต่อหุน้
การจ่ายเงินปั นผลต่อหุน้
บาทต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%

** จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม
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0.8
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26.0
14
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60
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56

0.8
0.1
20.1
18
6.6
55
23.0
16
57

0.8
0.4
23.3
16
6.9
53
8.0
46
23

17.3
-0.7
-0.3

9.4
2.2
1.3

7.2
(2.4)
(1.7)

-0.3
-0.3
0.4

1.0
1.3
0.5

(1.2)
(1.7)
0.5

0.31
8
-0.01
0.025
0.08
- **

0.30
13
0.04
0.08
0.10
65.7

0.42
7
(0.06)
0.10
0.15
- **
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

1. ผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงานของสวน
ปริมาณผลปาล์มสดของสวน ในปี 2562 มีปริมาณสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 11.4 โดยผลปาล์มสดทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ น
พืน้ ทีข่ องบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.3 เนื่องมากต้นปาล์มปลูกใหม่เริม่ ให้ผลผลิตมากขึน้ ในส่วนของผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ น
พืน้ ที่สมั ปทานของบริษัทย่อย เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 2.0 ประกอบกับฝ่ ายบริหารได้เข้าไปเข้มงวดเรื่องการบริหารจัดการงาน
สวน มีผลให้ตน้ ทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั ลดลงร้อยละ 8.3
ในส่วนพืน้ ทีส่ มั ปทานของบริษทั ย่อย จานวนทัง้ สืน้ 15,103 ไร่ ซึง่ บริษทั ย่อยเข้าครอบครองทาประโยชน์อยู่นนั ้ มีรายละเอียด
ดังนี้
ทีต่ งั ้ และขนาดพืน้ ที่
1) สวนเคียนซา
1.1 จานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่

วันสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา

หมายเหตุ

8 กรกฎาคม 2587

สัญญาเช่าที่ดนิ กับกรมธนารักษ์ อายุสญ
ั ญา 30 ปี มีผลตัง้ แต่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2587

1.2 จานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ สิน้ สุดเมือ่ กรมธนารักษ์ดาเนินการ
จัดสรรทีด่ นิ ให้ราษฎรผูย้ ากไร้ไม่ม ี
ทีด่ นิ ทากินเสร็จสิน้
2) สวนชัยบุร ี
จานวนพืน้ ที่ 6,515 ไร่

14 พฤษภาคม 2563

กรมธนารักษ์ อนุ ญ าตให้บริษัทย่ อ ยครอบครองทาประโยชน์
โดยชาระค่าเช่าในอัตราทีก่ าหนด

บริษัทย่ อ ยได้ดาเนิน การขออนุ ญ าตเข้าทาประโยชน์ ห รือ อยู่
อาศัยในพื้น ที่ดงั กล่าวกับกรมป่ าไม้ ขณะนี้ย งั อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของกรมป่ าไม้ ในระหว่างนี้ บริษัทย่อย เข้าทา
ประโยชน์ โดยได้รบั ใบอนุ ญาตเก็บหาของป่ าในพืน้ ทีส่ มั ปทาน
แปลงดังกล่าว ซึง่ ต้องชาระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10
ของราคาตลาดและค่าบารุงป่ าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง
เมื่อ มีก ารเก็บ เกี่ย วผลปาล์ ม สด อย่ า งไรก็ต าม ใบอนุ ญ าต
ดังกล่าวจะมีอายุปีต่อปี

ผลการดาเนิ นงานของโรงสกัด
บริษัทมีการชะลอการซื้อผลปาล์มสดเพื่อผลิตในช่วงไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากปริมาณผลปาล์มลดลง นโยบายภาครัฐ เรื่อง
B10 และโครงการของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต จึงมีผลให้ราคาปรับตัวเพิ่ม สูงขึ้น นอกจากนี้ โรงงานสกัดได้หยุดการผลิตเพื่อ
บารุงรักษาเครื่องจักรครัง้ ใหญ่ ส่ง ผลให้บริษัทมีปริมาณการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกลดลงร้อยละ 3.7 ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับ
ปริมาณผลปาล์มสดจากสวนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ก่อน จึงมีผลให้ปริมาณผลปาล์มสดรวมทีเ่ ข้าสูโ่ รงสกัดเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเพียงร้ อยละ
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2.7 โดยสัดส่วนการซือ้ ผลปาล์มสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษทั ในปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 53.7 และ 46.3 ของ
ผลปาล์มสดทีใ่ ช้ในการผลิตทัง้ หมด (2561 : ร้อยละ 57.3 และ 42.7)
ต้นทุนผลปาล์มสดจากสวนของบริษทั และต้นทุนผลปาล์มสดทีซ่ อ้ื จากภายนอกลดลง ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 20.1 ตามลาดับ
โดยมีสาเหตุดงั ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดที่ใช้ในการผลิตทัง้ หมดของบริษัทโดยเฉลี่ยลดลง ร้อยละ
15.5 ประกอบกับการรับรู้ผลกาไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือ ส่งผลให้ต้นทุนน้ ามันปาล์มดิบ
ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายน้ ามันปาล์มดิบ โดยราคาขายน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยต่อหน่ วยปรับตัวลดลงร้อยละ
6.8 ในขณะทีต่ น้ ทุนลดลงร้อยละ 17.8 กาไรขัน้ ต้นจึงเพิม่ ขึน้ 43.5 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 73.8
บริษทั และการร่วมค้าได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
1. กิจการผลิตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึง่ เป็ นกิจการของบริษท
ั ได้รบั บัตรส่งเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2550 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
มีกาหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวันเริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการสาหรับกิจการผลิตไฟฟ้ าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
ขนาด 1.2 เมกะวัตต์ บริษทั ได้เริม่ ใช้สทิ ธิพเิ ศษดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
2. กิจการผลิตเมล็ดพันธุป์ าล์ม ซึง่ เป็ นกิจการของการร่วมค้า (บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จากัด) ได้รบั บัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จาก
การประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม มีกาหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่ง
การร่วมค้าได้เริม่ ใช้สทิ ธิพเิ ศษดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของบริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี 2562 ลดลง จากปี 2561 จานวน 82.8 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 13.2
โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยต่อหน่ วยทัง้ น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มลดลง ร้อยละ 6.8 และ ร้อยละ
32.5 ตามลาดับ ถึงแม้ว่าปริมาณการขายน้ามันเมล็ดในปาล์มจะเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 15.0 แต่รายได้จากการขายโดยรวมก็ยงั คง
ลดลง
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
 ต้นทุนขายในปี 2562 มีจานวน 443.4 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 126.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 ซึง่ สาเหตุหลักเกิด
จากต้นทุนของวัตถุดบิ โดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 15.5
 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 2.7 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งลดลงซึง่ สอดคล้องกับปริมาณขาย
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ 12.1 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการคืนทีด่ นิ พร้อมต้นปาล์มให้กบั สปก จานวน 973
ไร่ และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับทีด่ นิ เพิม่ ขึน้
 ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ 26.9 ล้านบาท (2561 : กาไร 39.3 ล้านบาท)
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กาไร
ในขณะที่รายได้จากการขายของบริษัทลดลง ต้นทุนขายก็ลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้ ส่งผลให้
บริษัทและบริษัท ย่อยมีผลกาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึ้น 43.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.8 นอกจากนี้บริษัทได้บ ันทึกขาดทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชวี ภาพเนื่องจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบั บที่41 เรื่องเกษตรกรรมและแนว
ปฏิบตั ทิ างบัญชีสาหรับการวัดมูลค่าและรับรูร้ ายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว รวมทัง้ รับรูส้ ว่ นแบ่งขาดทุน
จากการร่วมค้า ส่งผลให้กาไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง 17.6 ล้านบาท (2561: กาไรสุทธิหลังหักภาษี
สาหรับปี 14 ล้านบาท)
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากร้อยละ 1.3 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ -0.3 ในปี 2562 ซึง่ เกิดจากกาไรลดลง
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
ในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท ได้พจิ ารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 จากผลการดาเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท ในเดือนพฤษภาคมปี 2562 (2561 : 0.10 บาทต่อหุน้ )
ทัง้ นี้ นโยบายของบริษทั ทีก่ าหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วใน
แต่ละปี
มูลค่าตามบัญชี (คานวณจากจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชีต่อหุน้ เท่ากับ 3.15 บาท (คานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
สุทธิ 324.05 ล้านหุน้ ) ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2561 ทีม่ มี ูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ เท่ากับ 3.24 บาท (คานวณจากจานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักสุทธิ 324.05 ล้านหุน้ ) โดยมีผลมาจากการจ่ายเงินปั นผล และผลประกอบการลดลง
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ฐานะทางการเงิ น

สิ นทรัพย์
ในปี 2562 บริษัทและบริษัท ย่อย มีสนิ ทรัพ ย์ รวม 1,340 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 21 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2 มีอตั รา
ผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์รวม ลดลงเป็ น ร้อ ยละ -0.3 (2561 : ร้อ ยละ 1.0) โดยมีสาเหตุ ห ลัก มาจากรายการเปลี่ย นแปลง
สินทรัพย์ทส่ี าคัญ ดังนี้
 สินทรัพย์ชวี ภาพลดลง 28 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของต้นกล้า
ปาล์มและผลปาล์มสดทีอ่ ยู่บนต้นลดลง
 เงินลงทุนในการร่วมค้า ลดลง 12 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาผลปาล์มสดในประเทศปี 2562 กิโลกรัมละ
3.05 บาท (2561: 3.45 บาท) ลดลงร้อยละ 11.6 มีผลให้เกษตกรชะลอการปลูกปาล์มเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ปริมาณ
การขายเมล็ดพันธุป์ าล์มของการร่วมค้าลดลง ทาให้ผลการดาเนินงานของการร่วมค้าขาดทุน
 สินค้าคงเหลือ เพิม่ ขึน้ 17 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิม่ ขึน้ จากมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที4่ 1 เรื่องเกษตรกรรม

3.

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

โครงสร้างของเงิ นทุน
จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผูถ้ ือหุ้น 1,019 ล้าน
บาท และมาจากส่วนของหนี้สนิ 321 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงินจานวน 275 ล้านบาทหรือร้อยละ 86 ของหนี้สนิ รวม ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทัง้ จานวน บริษทั และบริษทั
ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้นในปี 2562 เท่ากับ 0.31 เท่า (2561 : 0.30 เท่า) ทัง้ นี้มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในปี
2562 ทีล่ ดลง
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทและบริษทั ย่อย มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2562 จานวน 4 ล้านบาท และในระหว่างปี 2562 บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนินงานของปี 2561 จานวน 26 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ลดลงจากปี 2561
จานวน 30 ล้านบาท
หนี้ สิน
บริษทั และบริษัทย่อย มีหนี้สนิ ทัง้ หมด 321 ล้านบาท ซึง่ แบ่งเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน 302 ล้านบาท และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน 19
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จานวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และสารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามกฎหมายใหม่สาหรับพนักงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปี ขน้ึ ไป ทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 300 เป็ น 400 วัน
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สภาพคล่องทางการเงิ น
ณ สิน้ ปี 2562 กระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 21 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึง่ มีจานวน 23 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงดังนี้
 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานของปี 2562 จานวน 50 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
จานวน 69 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากผลประกอบการ ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ใน
ส่วนของลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของปี 2562 จานวน 31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ใช้ไป 46
ล้านบาท ลดลงจานวน 15 ล้านบาท ซึง่ การลงทุนดังกล่าว ประกอบด้วยการจัดซือ้ รถแทรกเตอร์ทดแทนรถคัน
เดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ รถกระบะ และรถขุดไฮโดรลิคเพื่อใช้ในงานสวน
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของปี 2562 จานวน 21 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ทีใ่ ช้ไป 162
ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผล
อัตราส่วนทางการเงิ น
 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิ หมุนเวียนเท่ากับ 0.79 เท่า ซึง่ สูงกว่าปี 2561 เล็กน้อยประมาณ 0.02
เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องหมุนเร็วต่อหนี้สนิ หมุนเวียนเท่ากับ 0.17 เท่า สูงกว่าปี 2561 ประมาณ 0.05 เท่า
สาเหตุหลักมาจากมาจากการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
 อัตราส่วนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดาเนินงานต่อหนี้สนิ หมุนเวียนเท่ากับ 0.17 เท่า ในปี 2561 ต่ ากว่าปี
2561 ประมาณ 0.23 เท่า สาเหตุหลักมาจากเงินสดรับสุทธิจากการดาเนินงานลดลง ตามเหตุผลดังทีไ่ ด้กล่าวไป
แล้วข้างต้น

4.

รายจ่ายลงทุน
 ในปี 2562 บริษทั มีการลงทุนในรถแทรกเตอร์ทดแทนรถคันเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ รถกระบะ และรถขุดไฮโดรลิคเพื่อ
ใช้ในงานสวน
 รายจ่ายลงทุนของบริษทั ในอนาคตเป็ นการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนทรัพย์สนิ ทีเ่ สือ่ มสภาพ การปรับปรุงเครื่องจักร
ให้มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ทส่ี ามารถทดแทนแรงงาน
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ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อผลการดาเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
จากการทีว่ ตั ถุดบิ หลักของบริษทั มาจากผลผลิตทางการเกษตร ทาให้แนวโน้มผลการดาเนินงานของบริษทั ขึน้ อยู่กบั
ปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณน้ าฝน ผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล และความผัน
ผวนของราคาน้ามันปาล์ม นอกจากนี้ยงั มีนโยบายของภาครัฐทีใ่ ห้การช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงทีเ่ ป็ นฤดูกาลซึง่ มีผลผลิตปาล์ม
สดออกสู่ตลาดเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ราคาตลาดของผลปาล์มสดไม่ได้เป็ นไปตามกลไกของตลาด ประกอบกับจานวนโรง
สกัดน้ามันปาล์มดิบทีเ่ ปิ ดดาเนินการมีมากถึง 101 แห่ง และอัตราใช้กาลังการผลิตโดยรวมต่ากว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้การซือ้ ผล
ปาล์มสดจากภายนอกมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยไม่ใส่ใจเรื่องคุณภาพของผลปาล์ม ส่งผลให้ตน้ ทุนขายปรับตัวสูงขึน้
ปั จจัยทีส่ าคัญอีกปั จจัยหนึ่งได้แก่ พื้นทีท่ เ่ี ป็ นของรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 50.9 ของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มทัง้ หมดของบริษัท ซึ่ง
บริษัทย่อยสามารถดาเนินการต่อสัญญากับภาครัฐได้เพียง ร้อยละ 14.5 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทัง้ หมดของบริษัท ส่วนพื้นที่ท่ี
เหลือนัน้ อยู่ในระหว่างดาเนินการ หากรัฐไม่พจิ ารณาต่อสัญญาหรืออนุ ญาตให้เข้าทาประโยชน์ จะมีผลให้บริษัทมีพ้ื นที่ปลูก
ปาล์มลดลง ส่งผลให้บริษทั ต้องซือ้ ผลปาล์มจากภายนอกเพิม่ ขึน้ ซึง่ มีผลให้ตน้ ทุนขายสูงขึน้
นอกจากนี้ บริษัทยังมีปัญหาทีด่ นิ ทับซ้อนกับทีด่ นิ ของสานักงานปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่ บริษทั อาจ
สูญเสียทีด่ นิ ดังกล่าว ตามรายละเอียดทีป่ รากฎอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27.5
อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น

หน้า 108

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
กลุ่ม บริษัท ได้ใช้บริก ารสอบบัญ ชีจากสานักงานสอบบัญ ชีเดียวกัน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สานัก
งานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บญ
ั ชีดงั นี้
ค่าสอบบัญชี (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (บจ.สยามเอลิทปาล์ม)
ของบริษทั ย่อย 3 บริษทั
รวม

ปี 2562
1,030,000
315,000
140,000
1,485,000

ปี 2563
1,030,000
315,000
140,000
1,485,000

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
กลุ่มบริษัท ได้มกี ารกาหนดค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี ได้แก่ การตรวจสอบโครงการที่ได้รบั
BOI และรายการนาเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของกลุ่มบริษทั ดังนี้
ปี 2562
ปี 2563
ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)
ของบริษทั
-0-0ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (บจ.สยามเอลิทปาล์ม)
100,000*
100,000
รวม
100,000
100,000
หมายเหตุ : *ไม่มกี ารจ่ายค่าตรวจสอบโครงการ BOI เนื่องจากในปี 2562 บจ.สยามเอลิทปาล์ม มีผลประกอบการขาดทุน

หน้า 109

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษทั
และเลขานุการบริ ษทั
1. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษทั

รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1. นายธีระ วิภชู นิน

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. นายเสงีย่ ม สันทัด
4. นายวศิน ปั จจักขะภัติ
5. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร

6. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
7. นายอาพล สิมะโรจนา

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
เลขานุการบริษทั และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8. นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

9. นางสาวเทียมรส จินะกัน
10. นายชณัตถ์ แสงอรุณ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายคดีความและหน่วยงานราชการสัมพันธ์

11. นายสุพจน์ เพ็งจันทร์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน

หมายเหตุ : กรรมการลาดับที่ 2, 5 และ 6 เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีก่ าหนดในหนังสือ
รับรอง

หน้า 111

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษทั
1. นายธีระ วิ ภชู นิ น
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
71 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ 2
บริษทั
กรรมการ
0
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
25 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 6/2001
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
Refresher รุ่นที่ 1/2005
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษท
ั พรีเชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ไม่มี
อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการ บริษท
ั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตัง้ บริษทั ทศท, กสท, ปตท, ทอท
 รองกรรมการผูจ
้ ดั การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ :



ปั จจุบนั
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อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิ ริ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ
61 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ 0
บริษทั
กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
17 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการผูจ
้ ดั การ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด
 ประธานกรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้

หมายเหตุ :



ปั จจุบนั
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อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

3. นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
อายุ
73 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ 0
บริษทั
กรรมการ
1
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
8 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง
รุ่น 1 (วปอ. 2546)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั ไอ อาร์ พี ซี จากัด (มหาชน)
 กรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ไม่มี
อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
 กรรมการสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 กรรมการการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค
 กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 ผูต
้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
 ทีป
่ รึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
 ผูอ
้ านวยการสานักงานศุลกากร ภาคที่ 1
 เลขานุ การกรมศุลกากร
หมายเหตุ :
 ปั จจุบน
ั
 อดีต
หน้า 114

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้

4. นายวศิ น ปัจจักขะภัติ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
66 ปี
สัญชาติ
ไทย
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 70/370 ม.ชลลดารามอินทรา ซ.กาญจนาภิเษก 7
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ 0
บริษทั
กรรมการ
1
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
4 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ไม่มี
อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้

หมายเหตุ :
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

5. นายวัง ชาง ยิ ง
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
59 ปี
สัญชาติ
สิงคโปร์
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ 0
บริษทั
กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
21 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม)
Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษท
ั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ไม่มี
อื่นๆ
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษท
ั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง สิงคโปร์ จากัด
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
หมายเหตุ :
 ปั จจุบน
ั
 อดีต
หน้า 116

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

6. นางสาวปิ ยธิ ดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่

51 ปี
ไทย
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ 0
บริษทั
กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
17 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหารและเลขานุ การบริษท
ั บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั น้ามันพืชกรุงเทพ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จากัด
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
 ผูช
้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คาเธ่ยแ์ คปปิ ตอล จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้

หมายเหตุ :
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

7. นายอาพล สิ มะโรจนา
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่

63 ปี
ไทย
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
จานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ 0
บริษทั
กรรมการ
2
บริษทั
จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ
2 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ
้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝ่ ายโรงงาน บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ไม่มี
อื่นๆ
 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ
้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝ่ ายโรงงาน บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
 กรรมการ บริษท
ั ล่าสูง โฮลดิง้ จากัด
 ผูจ
้ ดั การส่วน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกล๊าส จากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้

หมายเหตุ :
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

8. นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
48 ปี
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เอกการเงิน)
National University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตรเลขานุการบริษทั (Company Secretary Program : CSP)
รุ่นที่ 97/2019
ประสบการณ์
 ผูจ
้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)




Deputy Chief Financial Officer บริษทั ยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด
Commercial Manager – Pre-Engineering Building & Residential Solutions
บริษทั บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จากัด
Financial Services Manager บริษทั บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จากัด

9. นางสาวเทียมรส จิ นะกัน
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีและการเงิน
อายุ
61 ปี
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประสบการณ์
 หัวหน้างานบัญชีการเงิน บริษท
ั ใบยาเอเชียอาคเนย์ จากัด
 หัวหน้างานบัญชีการเงิน บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จากัด

หมายเหตุ :
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

10. นายชณัตถ์ แสงอรุณ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคดีความและหน่วยงานราชการสัมพันธ์
อายุ
58 ปี
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์
 ผูจ
้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
 ผูจ
้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษทั นันยางการ์เม้นท์ จากัด
 ผูจ
้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทั โรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จากัด
 ผูจ
้ ดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บมจ.คาร์เปท อินเตอร์ชนแนล
ั่
(ประเทศไทย)
 ผูจ
้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บมจ.ไทยเพรซิเด้นท์ ฟูดส์
 ผูจ
้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ บมจ.มันคงเคหะการ
่

12. นายสุพจน์ เพ็งจันทร์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
อายุ
42 ปี
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั
ของตนเอง
ไม่มี
ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปรีญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ประสบการณ์
 ผูจ
้ ดั การโรงงาน บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
 ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
 วิศวกร บริษท
ั ออนป้ า จากัด

หมายเหตุ :



ปั จจุบนั
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2. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษทั
ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรรมการและผู้บริห ารของบริษัท ที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายนามดังต่อไปนี้
การร่วมค้า
บริษทั ย่อย
บจก. บจก. บจก.
บจก.
UNF พันธ์ศรี พันธ์ศรี ประจักษ์ สยามเอ
วิ วฒ
ั น์
วิ วฒ
ั น์ ลิ ทปาล์ม

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ชื่อ

บริษทั

LST

UFC
*

1 นายวัง ชาง ยิง

/

//

2 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

//

//

/

/

/

*

3 นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์

//

//

/

/

/

//

4 นายอาพล สิมะโรจนา

/

/

หมายเหตุ
* หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

*

/

LST หมายถึง บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UFC หมายถึง บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
UNF หมายถึง บริษทั ยูเนี่ยนฟรอสท์ จากัด
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
บริษทั มิได้รายงานรายชื่อกรรมการของบริษทั ย่อย เนื่องจากบริษทั ย่อยมีรายได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้รวม ตามงบกาไรขาดทุนรวมของบริษทั ในปี 2562 ถือได้ว่าเป็ นบริษทั ย่อยทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญตามประกาศของ
กลต.
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้ า
งานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั (Compliance)
เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าทีต่ รวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้พจิ ารณาให้บริษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึง่ เป็ นบริษทั ตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อผูต้ รวจสอบ
บัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน กลต. ทาหน้าทีต่ รวจสอบภายในของบริษัท ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการ
ปฏิบตั งิ านและกิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls) โดยกาหนดให้ผตู้ รวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจารายไตรมาส
ประวัติผตู้ รวจสอบภายใน
นายอภิ รกั ษ์ อติ อนุวรรตน์
หุน้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
อายุ
49 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
การอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การประเมิน ระบบการควบคุ ม ภายในโดยการจัดการด้านความ
เสีย่ งของแต่ละระบบงาน (COSO – ERM)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจาปี
ประเมินความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์
 หุน
้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) จานวน 20 ปี
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 15 ปี
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน
บริษทั ยังมิได้มกี ารประเมินราคาทรัพย์สนิ
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
สารประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ภาพรวมปี 2561
ปริมาณผลปาล์มสดของไทยออกสูต่ ลาดประมาณ 16.66 ล้านตัน สูงกว่าปี ทผ่ี ่านมาร้อยละ 8.2 ปริมาณน้ามันปาล์ม
ดิบทีผ่ ลิตได้ในปี 2562 สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ท่ี 3 ล้านตัน (2561 : 2.8 ล้านตัน) ราคาน้ ามันปาล์มดิบเฉลีย่ ในปี
2562 อยู่ท่ี 18.23 บาท/กิโลกรัม (2561 : 19.57 บาท/กิโลกรัม) โดยระหว่างปี ราคาเฉลีย่ รายเดือนเคลื่อนไหวอยู่
ในช่วง 14.76 – 29.75 บาท/กิโลกรัม
โดยในช่วง 9 เดือนแรก ปริมาณน้ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบอยู่ในระดับสูง ระดับราคาเฉลีย่ รายเดือนของน้ามัน
ปาล์มดิบอยู่ในระดับต่ าเพียง 16.72 บาท/กิโลกรัม อันมาจากความกังวลทีก่ ดดันตลาดน้ ามันปาล์ม ได้แก่ ปริมาณ
น้ ามันปาล์มคงเหลือในระบบสะสมเป็ นจานวนมาก, กระแสการต่อต้านการใช้น้ ามันปาล์มในประเทศกลุ่มสหภาพ
ยุโรปและประเทศแถบตะวันตก, สหภาพยุโรปเก็บภาษีเพิม่ เติมกับสินค้าเชือ้ เพลิงชีวภาพจากอินโดนีเซีย และความ
ตึงเครียดทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และการปรับขึน้ ภาษีนาเข้าน้ามันปาล์มของอินเดีย
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็ นต้นมา สอดคล้องกับ
ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลก สาเหตุมาจากหลายปั จจัย ได้แก่ จากข่าวการประกาศใช้บี 20 และบี 30 ใน
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ตามลาดับ ส่วนปั จจัยภายในประเทศ ได้แก่ การประกาศรับซือ้ น้ ามันปาล์มดิบมา
เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การบังคับใช้ไบโอดีเซล บี 10 เป็ นน้ ามันดีเซล
หมุ น เร็วเกรดพื้น ฐานในประเทศไทย ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยก าหนดให้น้ ามัน บี 7 และบี 20 เป็ น
ทางเลือก ซึง่ มาตรการต่างๆ เหล่านี้สามารถรักษาระดับราคาน้ามันปาล์มดิบให้มเี สถียรภาพมากขึน้
จากการทีร่ าคาขายเฉลีย่ ของน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบในปี 2562 ทรงตัวอยู่ในระดับต่ า เทียบได้
กับราคาเมื่อ 14 ปี ทแ่ี ล้วในขณะทีบ่ ริษทั ยังต้องซือ้ ผลปาล์มสดจากภายนอกในสัดส่วนสูงเนื่องจากมีพน้ื ทีส่ มั ปทานที่
หมดอายุ และได้รบั การต่ออายุออกไปเพียงแค่ครึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ ท่ี าประโยชน์เดิม รวมถึงการปลูกปาล์มทดแทน
ในพื้นที่สมั ปทานที่ได้รบั การต่ออายุแล้ว ผลผลิตต่อไร่ของต้นปาล์มที่ปลูกใหม่ท่เี ริม่ เก็บเกี่ยวได้แล้ว ยังคงอยู่ใน
ระดับต่ า ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี จึงจะได้ผลผลิตในอัตราปกติ ทาให้ผลประกอบการในปี ท่ผี ่านมาได้รบั
ผลกระทบ อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ผลการดาเนินงาน บริษทั จึงได้มกี ารกาหนดทิศทางกลยุทธ์
ในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ น และเพื่อให้บรรลุจุด มุ่งหมาย บริษทั
ได้มกี ารสารวจพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ๆ รวมถึงการควบคุมดูแลพื้นที่ปลูกปาล์มของบริษัทเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ท่ี
สูงขึน้ รวมถึงการปลูกพืชประเภทอื่นเพิม่ เติมนอกเหนือจากปาล์มน้ามัน
ผลการดาเนิ นงาน
โดยภาพรวม บริษทั มีผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมทัง้ ปี ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมา โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 3.6 ล้าน
บาท (2561 : กาไรสุทธิ 14.0 ล้านบาท) ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากราคาขายเฉลีย่ ของน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ด
ในปาล์มทีป่ รับลดลงร้อยละ 6.8 และ 32.5 ตามลาดับ ด้านปริมาณการขายน้ ามันปาล์มดิบลดลงร้อยละ 3 ในขณะที่
ปริมาณการขายน้ามันเมล็ดในปาล์มเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.0 ส่งผลให้บริษทั มีรายได้จากการขายลดลงเหลือ 545.8 ล้าน
บาท (2561 : 628.6 ล้านบาท) หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 13.2
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ในเดือนกรกฎาคม 2561 อัยการจังหวัดกระบี่ได้ย่นื คาฟ้ องต่อศาลว่ าบริษทั เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดนิ 4,376 ไร่ ซึ่ง
กาหนดเป็ นเขตปฏิรูปทีด่ นิ และขอให้ศาลสังให้
่ ออกจากทีด่ นิ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดกระบี่
ได้พพิ ากษายกฟ้ อง แต่มคี าสังให้
่ บริษทั ส่งมอบพืน้ ทีแ่ ปลงดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษั ทได้
ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชัน้ ต้นต่อศาลอุทธรณ์ ปั จจุบนั คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็
ตาม บริษทั ได้ตงั ้ สารองเป็ นจานวนเงิน 28.5 ล้านบาท จากมูลค่าความเสียหายทัง้ หมดจากมูลค่าต้นทุนของทีด่ นิ
และสวนปาล์ม เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วในปี 2561
ในส่วนของพื้นที่อกี แปลง สานักงานการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดกระบี่มคี าสังให้
่ บริษัทออกจากที่ดนิ แปลงหมายเลขที่
601 เนื้อทีป่ ระมาณ 973 ไร่ ตัง้ อยู่ตาบลกระบีน่ ้อย อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึง่ ถูกกาหนดให้เป็ นพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ตามประกาศคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 และบริษทั ได้ดาเนินการส่งคืนพืน้ ทีด่ งั กล่าวให้
สานักงานการปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดกระบี่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรณีดงั กล่าวมีผลให้บริษัทจะต้องรับซื้อผลปาล์มสดจาก
บุ ค คลภายนอกเพื่อ ทดแทนผลปาล์ม สดที่ข าดไปจากพื้น ที่ด ังกล่ าวส่งผลให้ต้น ทุ น วัต ถุ ดิบ สูงขึ้น และต้อ งตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ คิดเป็ นมูลค่าทางบัญชีประมาณ 8 ล้านบาท
ทัง้ 2 กรณีดงั กล่าวไม่ได้สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของบริษทั
การลงทุน
ในปี 2562 บริษทั ไม่มกี ารลงทุนในโครงการใดทีม่ นี ัยสาคัญ ซึง่ ยังคงเน้นไปในเรื่องของการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิต การเก็บเกีย่ ว การบารุงรักษาต้นปาล์ม การควบคุมค่าขนส่ง และการซ่อมบารุงเป็ นหลัก
ปาล์มน้ามันทีไ่ ด้ดาเนินการปลูกทดแทนในปี 2558 บนพืน้ ที่ 1,246 ไร่ ได้เริม่ ให้ผลผลิตได้ในปี 2561 แม้ว่าจะยังมี
ผลผลิตไม่มากนัก แต่อตั ราผลผลิตต่อไร่จะค่อยๆ เพิม่ มากขึน้ จนเข้าสู่ภาวะปกติในอี ก 2 ปี ขา้ งหน้า ในส่วนของ
พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปลูกปาล์มทดแทนในปี 2559 เริม่ เก็บเกีย่ วผลผลิตได้ในกลางปี 2562
ตามทีบ่ ริษทั มีแผนจะดาเนินการปลูกปาล์มทดแทนจานวน 1,434 ไร่ ในปี 2563 นัน้ เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ยงั อยู่
ในอัตราสูง บริษทั จึงพิจารณาเลื่อนแผนปลูกปาล์มทดแทนออกไปจานวน 1,291 ไร่ โดยไม่มกี าหนด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับสภาพต้นปาล์มและผลผลิตต่อไร่ ส่วนจานวนทีเ่ หลืออีก 143 ไร่ เนื่องจากสภาพต้นปาล์มได้เสื่อมโทรมลง อีก
ทัง้ ผลผลิตก็เริม่ ลดลง ดังนัน้ เมื่อปลายปี ทผ่ี ่านมา บริษัทจึงได้ทาการปลูกปาล์มใหม่ใต้ต้นปาล์มเดิม ซึง่ จะทาให้
บริษัทสามารถเก็บเกีย่ วผลปาล์มจากต้นปาล์มเดิมได้อกี ประมาณ 2 ปี ก่อนที่จะมีการโค่นต้นปาล์มเก่าทิง้ เพื่อให้
ต้นปาล์มใหม่ได้เติบโต
การเติ บโตอย่างยังยื
่ น และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทยังคงมุ่งมันในการปฎิ
่
บตั ิงานภายใต้การกากับดูแลองค์กรที่ดี ควบคู่กบั การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการผลิต
ปาล์มน้ ามัน และน้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น (RSPO) โดยดาเนินงานด้วยสานึกความรับผิดชอบต่ อผลกระทบด้าน
ต่างๆ ทัง้ สิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชนจากการประกอบกิจการขององค์กร อีกทัง้ ยังคงยึดหลักการดาเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุ ษยชน ปฎิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียรวมทัง้ มีความมุ่งมันพั
่ ฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น

หน้า 126

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

บริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนช่วยเหลือชุมชนและสังคมในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องและเป็ นรูปธรรม
โดยในปี น้ี บริษทั มีการนาทะลายปาล์มส่งให้เกษตรกรเพื่อใช้ในการเพาะเลีย้ งเห็ด เพื่อส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร
ในชุมชนอย่างยังยื
่ น การส่งมอบทะลายปาล์มให้หน่ วยงานต่างๆ และประชาชนใกล้เคียงเพื่อใช้ทาปุ๋ ยอินทรียล์ ด
ต้นทุนในการทาเกษตรได้อกี ทาง ซึ่งถือเป็ นการสร้างสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างโรงงานกับชุมชนโดยรอบภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคลซึง่ ถือเป็ นสินทรัพย์ทม่ี สี ่วนสาคัญต่อความสาเร็จและการเติบโต
ในระยะยาวขององค์กร โดยมุ่งมันไปยั
่
งเป้ าหมายทีจ่ ะรักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ มีจริยธรรมการทางานทีเ่ ป็ นมือ
อาชีพ และลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อการ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักกฎหมายแห่งท้องถิน่ ระบบมาตรฐาน ข้อกาหนดของลูกค้า และข้อกาหนดของกฎหมาย
นอกเหนือจากนียงั เป็ นการปรับเปลีย่ นกระบวนการและขัน้ ตอนในการทางานให้มคี วามคล่องตัว เพื่อตอบสนองต่อ
ธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง และมีการแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้
การนาจรรยาบรรณทางธุรกิจไปสู่การปฏิบตั ิ ซึ่งได้รบั การส่งเสริมสนับสนุ นจากผู้บริหารด้วยดี ส่งผลให้ปี 2562
เป็ นอีกปี แห่งความภูมใิ จทีบ่ ริษทั ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
ต่อเนื่องเป็ นปี ทส่ี อง
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใคร่ถอื โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และคู่คา้ ที่
ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการดาเนินงานของบริษทั ด้วยดีตลอดมา

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานกรรมการ

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

หน้า 127

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจาปี
แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดที ่สี ุดในการ
จัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษทั ได้จดั
ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซง่ึ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ และเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีท่ี
รับรองทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ในการดาเนิ น งานของบริษัท ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็น ว่า คณะกรรมการ
ตลอดจนผูบ้ ริหาร มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
การดาเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการ
สื่อสารข้อมูลสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่มปี ระสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบัง คับต่างๆ ที่
เป็ นสาระสาคัญซึง่ บริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมีเหตุผลต่ อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ใน
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
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รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายเสงีย่ ม สันทัด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายวศิน ปั จจักขะภัติ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวโสมรักษ์ กระจ่างสด
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าที่ตามขอบเขตการปฏิบตั ิงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. อนุ มตั ิงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจาปี ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบ
การเงินของบริษัท เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของ
บริษทั เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่ างเพียงพอ ถูกต้อง
และครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสีย่ งของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปี
และนาเสนอต่อฝ่ ายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 สรุปได้ว่าบริษทั มี
ระบบการควบคุมภายในในส่วนสาคัญและระบบบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกากับดูแล
กิจการทีม่ คี วามโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
3. ประชุ ม ร่ ว มกับ ผู้บ ริห าร ผู้สอบบัญ ชีภ ายนอก และผู้ต รวจสอบภายใน เพื่อ ให้ข้อ เสนอแนะที่มี
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ ายบริหารได้ทาการปรับปรุงแก้ไขขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามข้อเสนอแนะอย่าง
เหมาะสม ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีก ารประชุม กับผู้สอบบัญ ชีภ ายนอก โดยไม่ มี
ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจานวน 1 ครัง้ ซึง่ ผู้บริหารมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูส้ อบบัญชีภายนอกอย่างครบถ้วน
และไม่พบข้อบกพร่องใดๆ
4. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ท่จี ะมีผล
บังคับใช้ และการเตรียมความพร้อมของบริษทั
5. พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี 2562
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การสารวจและแนวทางการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึง่ สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG
Scorecard
7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
8. นาเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุ มตั ิท่ปี ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เพื่อแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2563 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่า
สอบบัญชีสาหรับปี 2563
9. พิ จ ารณาแบบประเมิ น ตนเองเรื่อ งการปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Government Self Assessment) เพื่อเป็ นเครื่องมือให้บริษัทใช้เป็ นการภายในในการพัฒนาระบบการกากับดูแล
กิจการให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบตั ิงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่
พบว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึง่ บริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2563
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