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สวนที่ 1  ขอมูลสรุปบริษัท 
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท สวนปาลม   

น้ํามัน  การสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ  
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.98 

บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษัทคือ บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษัท ประจักษวิวัฒน 
จํากัด โดยถือหุนทั้ง 2 บริษัทอยูรอยละ 99.99 ซ่ึงทั้งสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามัน
ในเขตพื้นที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิ้น 30,600 ไร  โดยทั้ง
สองบริษัทนี้มีรายไดจากการใหเชาที่สัมปทานนี้จากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด   และ บริษัทพันธศรี
วิวัฒน จํากัด ไดทําสัญญาการเชาพื้นที่นี้ทั้งหมดพรอมสวนปาลมใหกับบริษัทฯอีกตอหนึ่ง   

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันซึ่งเปนสวนของบริษัทเองอยู  
23,122 ไร เมื่อรวมกับพื้นที่ที่สัมปทานที่บริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพื้นที่ปลูกปาลมทั้ง
หมด 44,472 ไร หรือ 7,115.45 เฮกตาร  ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
แตบริษัทฯก็ยังคงตองซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบ   ซ่ึงมีกําลังการผลิต 60 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง  โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ 
ซ่ึงมีสัดสวนถึงรอยละ 84 ของยอดขายทั้งหมด  สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆนั้นเปนผลพลอยไดจากการสกัดน้ํา
มันปาลมดิบ 

บริษัทไดเขาสูการวางระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ทั้งในสวนของ
โรงงานและสวนปาลมซึ่งผานการรับรองโดยสถาบัน SGS ในเดือนมีนาคม 2547 นับวาเปนสวนปาลม
แหงแรกในประเทศไทยที่ไดการรับรองระบบ ISO 9001:2000 ในดานการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้แลว
บริษัทกําลังจัดเตรียมเพื่อเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ซ่ึงคาดวาจะไดรับ
การรับรองภายในป 2549 
 
 
 
 
 
 

หนา 1 : UPOICTB 
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจ สวนปาลมน้ํามัน การสกัดน้ํามันปาลมดิบ  

และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 
สํานักงานใหญ  เลขที่ 947/155 ช้ัน 1 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  

เขต บางนา กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท   02 744-1046-8   
โทรสาร   02 744-1049  
 
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ     เลขที่ 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง  
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ     อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท   075 621 919  
โทรสาร   075 621 922 
 
เลขทะเบียนบริษัท  บมจ. 114  
 
 

หนา 2 : UPOICTC 
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2.1 ปจจัยความเสี่ยง 
 

1. การเปดเขตการคาเสรี AFTA 
การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยไดปรับ

ลดภาษีนําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและ
วิธีการนําเขาดังกลาว ซ่ึงถาหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยซ่ึงมี
ผลผลิตตอไรต่ํา ในสวนของโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็จะไดรับผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น คาดวามีคอนขางนอย 
จากการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและการผลิต
ตลอดเวลา อีกทั้งยังเปนเจาของสวนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิต
ต่ําสามารถแขงขันกับน้ํามันปาลมที่จะนําเขาจากประเทศมาเลเซียได  

 
2. ราคาน้ํามันปาลมผันผวนและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและราคาตลาดโลก 
ปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2548 ลดลงเล็กนอยจากป 2547 คิด

เปนรอยละ 5.32 และรอยละ 4.49 ตามลําดับ ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในป 2548 มีการเคลื่อนไหว
ในชวงระหวาง 14.24-19.07 บาทตอกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยอยูที่ 16.89 บาทตอกิโลกรัม ลดลงถึงรอย
ละ 16.26 จากป 2547 ซ่ึงในแตละป ราคาน้ํามันปาลมดิบจะเคลื่อนไหวแกวงตัวในชวงกวางตั้งแต 5 
บาท ถึงสูงสุดที่ 21 บาทในป 2542 ทําใหเห็นวาการคาดการณราคาน้ํามันปาลมนั้นมีความไมแนนอน
สูง เนื่องจากมีปจจัยที่สงผลกระทบหลายดาน ที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการบริหารจัดการสินคาคง
คลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาเพื่อจําหนายจะตองระมัดระวัง ฝายบริหารจะตองติดตามและคาดการณ
ปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู โดยสังเกตจากสวนปาลมของบริษัทเองและในจังหวัด
ใกลเคียง และรวมถึงจะตองติดตามตัวเลขที่เกี่ยวของกับผลผลิต การสงออก ปริมาณน้ํามันปาลมคง
เหลือทั้งในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด เพื่อใชในการวางแผนและประมาณการราคาการรับ
ซ้ือผลปาลมสดและราคาขายน้ํามันปาลมดิบตอไป 

 
3. จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2546 – 2548  
ในชวงป 2546-2548 จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 

โรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 59 

หนา 3 : UPOICTD 
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โรง สวนใหญอยูในเขตกระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร ทําใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง 
โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลมดิบที่สูงขึน้ ดงั
นั้น อาจทําใหบริษัทฯ มีแนวโนมที่จะมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นได  อยางไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพมาตรฐานตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการ
ประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลมที่ครบวงจร จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบคุม
ตนทุนการผลิตได 

 
4. พื้นท่ีปลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพื้นท่ีสัมปทาน 
เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิดเปนรอยละ 

48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,874.50 ไร ซ่ึงจะหมดอายุ
สัมปทานลงในอีก 9 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,474.75 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 8 ปขาง
หนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซ่ึงอาจถูกปรับเงื่อนไขการเชา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
ระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซื้อผลปาลม
สดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนสูงขึ้น เพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน สงผลไป
ยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทคาดวาจากการที่บริษัทเปนผูประกอบการรายใหญที่มีความสัมพันธที่ดี
กับชาวสวนปาลมบริเวณใกลเคียงและมีการซื้อผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเนื่อง จะทําใหแนวโนม
ที่บริษัทจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบลดลง นอกจากนั้น การที่บริษัทมีระบบการผลิตที่ไดรับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอ จะทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได 
 

5. การจําหนายน้ํามันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ 
ในป 2547 และป 2548 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบใหกับ

ลูกคารายใหญรายเดียว ซ่ึงไดแก บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 94 และรอยละ 95 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิดความเสี่ยงในดานการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปน
สําคัญ แตเนื่องจาก LST มีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทมาเปนเวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท รวมทั้งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีฐานะการเงินที่แข็ง
แกรง และมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึงเชื่อมั่นวาโอกาสความเสี่ยงจาก
การสูญเสียลูกคารายนี้ไป หรือลูกคารายนี้ประสบปญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้นนอย นอกจากนั้น บริษัท
ยังมีความสามารถในการขายสินคาใหกับลูกคารายอื่นไดอีกดวย  
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
1. ความเปนมา 
 ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทฯ คือ นายวิชัย นามศิริชัย  ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและพา
นิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ดวยเงินทุน
จดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดิบจากผลปาลมสด โดยบริษัทฯมีสวนปาลม
น้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพื้นที่ปลูกรวมมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุ
ราษฎรธานี  

ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดีซี ซ่ึงเปนสถาบันการ
เงินเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปนผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ หลังจากซื้อหุนรอยละ 47 ของบริษัทฯ จากกลุมผูถือหุนทั้งชาวตางประเทศ
และในประเทศ 

ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน มูล
คาหุนละ 10 บาท เพื่อแลกกับหุนทั้งหมดของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ในราคาหุนละ 40.9985 บาท 
บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษัท ซ่ึงเปนเจาของสัมปทานสวนปาลมน้ํามันสองแหง มี
พื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดมากกวา 20,000 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนหุนดังกลาวมี
มูลคารวมทั้งสิ้น 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัดในครั้งนี้ ทําให
บริษัทฯมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกวา 44,440 ไร    

   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซ้ือหุนจากผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) 
SENDIRIAN BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้ง
หมด เมื่อรวมกับหุนเดิมที่มีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทําใหบริษัท ลํ่าสูง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 
66.29  
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2. การประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนโรงกลั่นน้ํา
มันปาลมดิบ ผลิตน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภัณฑอ่ืนเชน ไขมันผสม และเนยเทียม  เปนตน 

บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 
274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซ่ึงเปนเจาของสวนปาลม
น้ํามัน โดยบริษัทฯไดมีการเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด นอกจากนี้แลวบริษัท 
พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดถือหุน  99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 
5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษวิวัฒน 
จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 
1,000 บาท) ทั้งสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันในเขตพื้นที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอ
เคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิ้น 30,600 ไร จากกรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป  มีพื้นที่
ปลูกปาลมน้ํามันอยู 20,444 ไร  
    
 
   โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 

99.98% 

99.99% 99.99%

(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา) 
บจ. ประจักษวิวัฒน 

บจ. พันธศรีวิวัฒน 

บจ. พันธศรี 

(เจาของสวนปาลมนํ้ามันที่ชัยบุรีและเคียนซา) 

(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี) 
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3. โครงสรางรายได 

หนวย : ลานบาท 
ป 2548 ป 2547 ป 2546 ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนิน

การโดย จํานวน
 

% จํานวน
 

% จํานวน
 

% 

น้ํามันปาลมดิบ บริษัท 353 84.16 582 82.83 520 87.03 
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ บริษัท 48 11.59 90 12.74 43 7.26 
อ่ืนๆ บริษัท 18 4.25 31 4.43 34 5.71 
รวมมูลคาการจําหนาย  419 100.00 703 100.00 597 100.00 

เงินเงินเงิน
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2.3      การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

1.ลักษณะของผลิตภัณฑ  
  1.1 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดผลปาลมสด โดยมีอัตรา

เปอรเซ็นตน้ํามันมากนอยข้ึนอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสดที่ซ้ือจาก
เกษตรกรรายยอยจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันอยูที่รอยละ 15 – 17 แตถาเปนผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯ
เองจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันถึงรอยละ 20 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิต
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 

  1.2 น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดเมล็ดใน
ปาลม โดยมีอัตราเปอรเซ็นตน้ํามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตอาหารสัตว  

น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น เชน น้ํามัน
ปรุงอาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเค็ก เนยโกโก  ไอศครีม  ครีมเทียม  สบู  แชมพู 
เทียนไข กลีเซอรีน สีอะมินส สวนผสมอาหาร เคมีภัณฑ เคลือบดีบุก  อาหารสัตว และอื่นๆ  

น้ํามันปาลมเปนน้ํามันที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมที่สูงกวา และมีเบตาแคโรทีนสูง ซ่ึงเปน
ประโยชนตอสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับที่ต่ํากวาน้ํามันพืชชนิดอื่น ทําใหไมเคลือบติดสิ่งที่ทอด 
ทําใหอาหารที่ทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน  

 

 การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ   มีดังนี้ 
น้ํามันปาลมดิบ
Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน การสกัดใหบริสุทธ์ิ
Hydrogenation Refining

- นํ้ามันปาลมผานกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู น้ํามันปาลมสเตรียรีน น้ํามันปาลมโอเลอีน - สบู

- มาการีน - ครีมใสขนม - เคลือบดีบุก

- Vanaspati - ผลิตภัณฑเบเกอร่ี แยกตัว เติมไฮโดรเจน แยกสวน เติมไฮโดรเจน - หมึกพิมพ

- ไขมันผสม - เคร่ืองสําอาง - น้ํายาขัดเงา

- ไขมันสําหรับทอด - ไขมันสําหรับทําขนมปง กลีเซอรีน - ไขมันผสม - นํ้ามันสําหรับทอด - ไขมันผสม - ผงซักฟอก

- Sandwich Spread - ไขมันสําหรับทําพาย - Vanaspati - นํ้ามันสําหรับปรุงอาหาร - มาการีน - เคร่ืองสําอาง

- ไขมันนม - ไอศกรีม - ไขมันสําหรับทําเบเกอร่ี - นํ้ามันสลัด - เนยโกโก - สารหลอลื่น

- ไขมันผสมชอคโกเลตสําหรับเคลือบ - Emulsifier - ไขมันทําลูกกวาด - บิสกิต

- สวนประกอบในสารเคมี

กรดไขมัน

- สบู  - เทียนไข    - สี    - สารตึงผิว  - เรซิน  - เอสเทอร

กรดไขมัน - แอลกอฮอล  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

การแยกสวนและการสกัด การนําไปใชประโยชนอื่นๆ
Fractionation Technical Uses
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  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
1. บัตรสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
การอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามรายละเอียดดังนี้ 

1.1 บัตรสงเสริมเลขที่ 1044/2537 ลงวันที่ 24 ม.ค. 2537, บัตรสงเสริมเลขที่ 4571/2537 
(2-1044/2537) ลงวันที่ 4 พ.ค. 2537 และบัตรสงเสริมเลขที่ 4583/2537 (3-1044/2537) ลงวันที่ 28 มิ.ย. 
2538 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 30 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง 
ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับตั้งแตเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการคือตั้งแต 18 สิงหาคม 2538 
ถึง 17 สิงหาคม 2545 และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนด 5 ป นับจากวันที่หมดอายุของสิทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลคือนับตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ถึง 17 สิงหาคม 2550 

1.2 บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1817/2539 สําหรับกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
ดิบ (CPKO) จากเมล็ดในปาลม ขนาด 4.17 ตันเมล็ดในปาลมตอช่ัวโมง โดยไดรับสิทธิในการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2541 ถึง 10 มีนาคม 
2549 และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 
50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2549 ถึง 10 มีนาคม 2554  

1.3 บัตรสงเสริมเลขที่ 1331(2)/2546 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2546 สําหรับกิจการสกัด
น้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 30 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขบาง
ประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิไมเกินเงินลง
ทุน บริษัทฯ ไดใชสิทธิพิเศษนี้ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2547 และคาดวาจะสามารถใชสิทธิดังกลาวไดไป
จนถึงป 2549  

1.4 บัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและ
เมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดัง
กลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิไมเกินเงินลงทุนในโครงการ ซ่ึง
สิทธิประโยชนนี้คาดวาจะสามารถใชไดในป 2550  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการกอสรางและการติดตั้งเครื่องจักร 

 
 

หนา 9 : UPOICTF 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 
2.  การเชาท่ีดินสัมปทาน 

 บริษัทฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ บริษัท พันศรีวิวัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานที่ดินสองแหงคือชัยบุรีและเคียนซาจาก
บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ตามลําดับ ซ่ึงทั้งสองเปนบริษัทยอยของบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด ที่ดินสัมปทานที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานที่ดินอําเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร จะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2558 และสัมปทานที่ดินอําเภอ
เคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10,600 ไร จะหมดอายุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557   

 สําหรับสัปทานที่ดินอําเภอเคียนซานี้ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงานธนา
รักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ
กระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทํา
สัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534  
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ไดบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินดังกลาวแลวจนถึงปจจุบัน ในงบการ
เงินป 2548 รวมเปนเงิน 17.03 ลานบาท 
 

2. การตลาดและภาวะการแขงขัน 

     ก.  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ 
กลยุทธการแขงขัน 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็น

ไดจากอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ํา นอกจากนั้นน้ํามันปาลมยัง
มีราคาถูกกวาน้ํามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหน้ํามันปาลมไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและ
ตางประเทศ ที่ผานมาบริษัทฯผลิตน้ํามันปาลมเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก แตใน
บางสถานการณที่มีผลผลิตออกมามากเกินความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอื้อ
อํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ 
บริษัทฯก็จะสงออกเพื่อที่จะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหบริษัทฯสามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทาง
ตรงกันขามถาผลผลิตปาลมสดออกมาคอนขางนอย และราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศอยูในระดับต่ํา
ในขณะที่ราคาตลาดโลกก็อยูในระดับต่ําเชนกัน จะทําใหเกิดการแขงขันราคากันเองในประเทศ 
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 เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทฯจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับต่ํา โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอยที่สุด 
และเพิ่มปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิต 

    
  ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซ่ึงปจจุบันมีอยูประมาณ 13 โรงงาน และ

มากกวารอยละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบทั้งหมดในประเทศ  เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
รายใหญเพียง 2-3 รายเทานั้น ดังนั้นในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย  จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลม
ดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํามันปาลมทั้งหมดในประเทศ  ซ่ึงบางครั้งรัฐบาลตองมีการอนุมัติ
ใหมีการนําเขาน้ํามันปาลม  ในทางตรงขามในชวงที่มีผลปาลมสดออกมามาก  ก็จะทําใหปริมาณน้ํามัน
ปาลมดิบมีปริมาณมากเชนเดียวกัน  ซ่ึงบริษัทฯก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขาย
ในประเทศ  

 
   การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
บริษัทฯไดจําหนายน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบแกโรงงานกลั่นน้ํามันพืช

บริสุทธิ์และโรงงานทําสบูเปนหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี กาก
เมล็ดในปาลมจะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเล้ียงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงานเพื่อ
เปนอาหารสัตว  ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการควบคุม
ของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางที่จะสง และคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ  น้ํา
มันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม  
 

สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
          เนื่องจากปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯ และผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิตลดลงรอยละ 
8.4 และ 42.6 คามลําดับเมื่อเทียบกับป 2547 ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นในป 2548 บริษัทฯจึงไม
มีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ 
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ข.  ภาวะการแขงขัน  
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการ

ผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 59 โรงงาน ซ่ึงยังมีกําลังการผลิตสวนเกินในระบบเหลืออีกประมาณ
รอยละ 50-60 นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อใหโรง
สกัดของตนเพิ่มอัตราการใชกําลังการผลิตและลดตนทุนตอหนวยใหมากที่สุด ทําใหบางครั้งไมไดให
ความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่อง
ของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอย
เพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตามมาอีกหลายประเภท
ตองอาศัยตองการลงทุนสูงเพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) ในขณะทีป่จจบุนัมอุีป
ทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเพียงเล็กนอย จึง
ตองอาศัยระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอ
ไป ไมวาจะเปนการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลมและอนุพันธ หรือไบโอดีเซล
อยางเปนระบบ  

ปจจัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในดานการกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมใน
ประเทศ ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได 
เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล  

นอกจากนั้น ในปจจุบัน การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอ
ตกลงเขตการคาเสรี  อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ยังคงไมมีความชัดเจน ทําใหอาจเกิดปญหาเมื่อมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุต
สาหกรรมไปสูไบโอดีเซล ซ่ึงอาจสงผลตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม รัฐไดมีแนวคิดที่จะนํา
เขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศมาเพื่อผลิตไบโอดีเซลเพื่อแกปญหาการขาดแคลนอุปทานวัตถุดิบ ใน
ขณะที่การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียนก็ยังไมมีผลบังคับใช ทําใหมองวา
อาจเกิดชองโหวที่เอื้อประโยชนตอบุคคลบางกลุม หากไมมีมาตรการควบคุมที่เขมแข็ง  

 
จํานวนคูแขงขัน 
ในปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีจํานวน 59 โรง สวนใหญกระจายอยูในเขตที่มีการเพาะ

ปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล โดยจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในแตละป  
นอกจากนั้นโรงงานที่อยูเดิมบางโรงก็มีการขยายกําลังการผลิต ตามพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่เพิ่มขึ้น  
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ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคูแขง 
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญที่

สุดในประเทศไทย ซ่ึงทําใหบริษัทฯไดเปรียบบริษัทอื่นในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวนของโรง
งานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงมีกําลังการผลิตเทากับ 60 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมงนั้น ถือวามีขนาดที่ใกล
เคียงกับโรงงานสกัดอื่นๆ 

 
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
ภาพรวมของอุตสาหกรรม   
ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตน้ํามันสูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุน

การผลิตน้ํามันต่ํากวาพืชชนิดอื่น น้ํามันปาลมจึงเปนน้ํามันพืชสําหรับการบริโภคที่มีราคาถูกที่สุด และ
สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวาง 
ทําใหในบรรดาตลาดน้ํามันพืชทั้งหมดในประเทศ น้ํามันปาลมจะมีสวนแบงในตลาดสูงสุด คือ
ประมาณรอยละ 70 ของน้ํามันพืชทั้งหมด โดยในระบบมีผู เกี่ยวของที่ เชื่อมโยงกัน  5 ฝาย คือ 1) 
เกษตรกรชาวสวนปาลม (การผลิตตนน้ํา) 2) โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (อุตสาหกรรมกลางน้ํา) ซ่ึง
เปนแหลงรองรับผลผลิตปาลมน้ํามันที่ผลิตไดทั้งหมด เพื่อนํามาผลิตเปนน้ํามันปาลมดิบ และ 3) โรง
งานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (อุตสาหกรรมปลายน้ํา) ซ่ึงเปนแหลงใหญรองรับน้ํามันปาลมดิบที่ผลิตได
เกือบทั้งหมด เพื่อมาทําการกลั่นใหบริสุทธิ์และจําหนายใหผูบริโภค 4) อุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ได
แก บะหมี่สําเร็จรูป นมขนหวาน ขนมกรอบ ไอศกรีม ฯลฯ 5) ผูบริโภค  ทั้งนี้ อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมของไทยนับเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมูลคาของอุตสาหกรรม
ในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000 ลานบาท เกษตรกรหันมาปลูกปาลมกันมาก โดยไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐ จนประเทศไทยกลายเปนผูสงออกน้ํามันปาลมและ by-product ในปจจุบัน แตยังมีขอจํากัด
ในเรื่องของราคาเฉลี่ยที่อยูสูงกวาราคาตลาดโลก และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสงออกยังมีไมพอ 

ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ไทย และไนจีเรีย โดยมีปริมาณ
ผลผลิตน้ํามันปาลมตอปเรียงตามลําดับคือ 13 ลานตัน 10 ลานตัน 800,000 ตัน และ 780,000 ตัน โดยมา
เลเซียและอินโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด  

พื้นที่ใหผลผลิต  
ในป 2548 คาดวามีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 2 ลานไร ซ่ึงขยายตัว

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี และ
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ชุมพร ในขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 24 และ 20 ลานไรตาม
ลําดับ 

ผลผลิต/ผลผลิตตอไร 
ในป 2548 ผลผลิตปาลมน้ํามันทั้งประเทศลดลงจากป 2547 ประมาณรอยละ 5.32 เหลือ 4.42 

ลานตัน โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนธันวาคมที่ 210,730 ตัน สูงสุดในเดือนมีนาคมที่ 529,223 ตัน  ทํา
ใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 783,953 ตัน ลดลงเล็กนอยประมาณรอยละ 4.49 จากป 2547 โดย
มีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือ ณ ส้ินป 2548 จํานวน 103,971 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2547 ที่ 151,122 ตัน จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็นวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil 
Extraction Rate : OER) ในป 2548 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยรอยละ 17.8 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 ที่
รอยละ 17.6  

สถานการณตลาดและราคา  
ในป 2548 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยต่ํากวาป 2547 โดยในเดือนกุมภาพันธ 

ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia 
Derivatives : 3rd Month) แตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,252 ริงกิตตอตัน และแตะระดับสูงสุดของปใน
เดือนมีนาคมที่ 1,503 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2548 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสง
มอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 1,398 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 1,622 ริงกิตตอ
ตันในป 2547 คิดเปนลดลงรอยละ 13.8 

 
ในขณะที่สถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา 

ซ่ึงลดลงในสัดสวนที่ใกลเคียงกับตลาดโลก แมวาผลผลิตในประเทศในป 2548 ลดลงเล็กนอยจากป 
2547 โดยในป 2548 ราคาผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 2.25 – 3.58 บาทตอกิโลกรัม 
(เทียบกับ 2.84 – 3.99 บาทตอกิโลกรัมในป 2547) และราคาน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 14.24 – 19.07 บาทตอ
กิโลกรัม (เทียบกับ 17.04–21.96 บาทตอกิโลกรัมในป 2547) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคา
เฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 2.98 และ 16.89 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 
2547 ที่ 3.38 และ 20.17 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ จะเห็นวาราคาโดยเฉลี่ยในป 2548 ลดลงจากป 
2547 คิดเปนรอยละ 11.83 สําหรับผลปาลมสด และรอยละ 16.26 สําหรับน้ํามันปาลมดิบ 

 
อยางไรก็ตาม คาดการณวาราคาน้ํามันปาลมในป 2549 จะขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่สําคัญไดแก  
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1.  ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมลดลง คือ ปริมาณผลผลิตในประเทศ โดยผลผลิตผลปาลม
สดประจําป 2549 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณรอยละ 20-25 เปนประมาณ 5 ลานตัน เนื่อง
จากเหตุผลที่สําคัญตอไปนี้  

1) พื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจากการปลูกในป 2546 ซ่ึงแมวาจะใหผลผลิตตอไรไมมากนัก แตมี
สวนทําใหผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น  

2) ปริมาณน้ําฝนและการกระจายของฝนในป 2547 อยูในเกณฑดี จะมีผลผลักดันใหผลผลิตผล
ปาลมสดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

3) ปาลมรุนใหมที่ปลูกหลังป 2542 จะมีศักยภาพในการใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนไปตามขอ
เท็จจริงที่วา ปริมาณการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันจะเพิ่มขึ้นและสัมพันธโดยตรงกับอายุปาลมจนกวา
จะมีอายุประมาณ 10 ป 

 
2.  ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้น 
- จํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนใน

ปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 59 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 
12 ลานตันผลปาลมสดตอป โดยเฉพาะในชวง 2 ปที่ผานมานี้ จํานวนโรงสกัดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวด
เร็ว ในขณะที่ปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่ผลิตไดอยูที่ประมาณปละ 800,000 - 900,000 ตัน ซ่ึงยังเหลือ
กําลังการผลิตอยูอีกประมาณรอยละ 60 นับวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกัน
ซ้ือผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อใหโรงสกัดของตนใชกําลังการผลิตใหไดมากที่สุด สงผลตอราคาผล
ปาลมสดที่เพิ่มขึ้น  

- นโยบายภาครัฐที่ผลักดันเรื่องพลังงานทดแทน โดยสืบเนื่องจากสถานการณราคาน้ํามัน
ปโตรเลียมมีแนวโนมทรงตัวอยูในระดับสูง จึงเปนที่มาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแหลงพลังงานทด
แทนในรูปแบบตางๆ ประกอบกับกระแสอนุรักษส่ิงแวดลอมของโลกที่ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีว
ภาพมากกวาผลิตภัณฑจาก ปโตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาเปนแหลงพลังงาน
ทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน อยางไรก็ตามการผลักดันใหมีการผลิตและ
การใชไบโอดีเซลอยางจริงจัง จะตองคํานึงถึงอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบที่มีอยูในระบบ ทั้งนี้เพื่อ
รักษาเสถียรภาพและไมใหเกิดแรงกดดันตอราคาน้ํามันปาลมมากนัก 
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 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 
ก.  ไบโอดีเซล 
ในปจจุบัน หากมีการกลาวถึงแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามัน

ปาลม ทุกฝายจะใหความสนใจในเรื่องของยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันป 2547-2572 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงไดกําหนดใหพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันและพื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2572 
เพิ่มขึ้นเปน 10 ลานไรและ 9 ลานไร ตามลําดับ โดยกําหนดใหปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลมดิบอยูที่ 28 ลานตันและ 4.5 ลานตัน ตามลําดับ ตอมา� มีนโยบายเรงรัดการปลูกปาลมน้ํามันจาก
ปจจุบัน 2 ลานไรเปน 7 ลานไรภายในป 2552 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมจากการแปรรูป
อยางงายเปนการแปรรูปมูลคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อเปนแหลงพลังงาน
ทดแทนของประเทศในอนาคต เนื่องจากน้ํามันพืชชนิดอื่นไมเหมาะที่จะนํามาผลิตไบโอดีเซล โดยมีขอ
จํากัดดานราคาและตนทุนการผลิต และปริมาณการผลิตที่ต่ําไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ
เอง ในปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมที่ประมาณ 800,000-900,000 ตันตอป โดยใน
แตละปมีปริมาณความตองการอุปโภคบริโภคน้ํามันปาลมประมาณ  700,000-800,000 ตัน ทําใหมี
ปริมาณน้ํามันปาลมสวนเกินอยูบางที่จะสามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลได แตคิดเปนไมถึงรอยละ 1 ของ
ปริมาณน้ํามันดีเซลที่ประเทศไทยใชอยู ในขณะที่กระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ 3 
ภายในป 2554 ขอจํากัดที่สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลจึงอยูที่ปริมาณและราคาของน้ํา
มันปาลม ซ่ึงหากราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องจากการแขงขันกันซื้อผล
ปาลมสดดังเชนปจจุบัน ตนทุนของไบโอดีเซลก็จะออกมาสูง ไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการ
ใชพลังงานทดแทน สําหรับในเชิงปริมาณ การที่ไมสามารถเพิ่มปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหรัฐมีแนวคิดที่จะนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศมาเพื่อผลิตไบโอดีเซล  กรณีนี้ ตองมี
มาตรการการควบคุมจัดการที่ดีและรัดกุมเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง  

 
ข.   อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน 
การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี เปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ตองใหความ

สําคัญเปนอันดับตนๆ ในการกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ดพันธุดี 
นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลว ยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย ก็จะมีผลทําใหได
ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุไมดี ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํา
มันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลา
พันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรงตัวใน
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ระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม เกษตรกรหลายพื้นที่จึงให
ความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยางแพรหลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึง
หันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากขึ้น เนื่องจากหนวยงานของรัฐไมสามารถ
ผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตอง
อาศัยเวลาไมนอยกวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตที่ไดตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน 
(Replanting)  

 
ค.  การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เร่ิมตั้งแตการ

เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่ม
มูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมให
เปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ซ่ึงตลาดโลกมีความตองการมาก รวมไปถึง
การใชประโยชนจากตนปาลมและเศษวัสดุเหลือทิ้งจากปาลม ไดแก เสนใย (Fiber) ทะลายปาลมเปลา 
(Empty Fruit Bunch) กะลาปาลม (Shell) เพื่อเปนแหลงพลังงานชีวมวลที่สําคัญ และการตอยอดของอุต
สาหกรรมดวยการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ 
เยื่อไม และสรางสารตั้งตนอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง 

ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซ่ึงกาซเรือนกระจกเปนตนเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่จะตองลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนินโครงการลด
กาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอนเครดิตที่ไดจากโครงการภายใต
กลไกการพัฒนาที่สะอาด  (Clean Development Mechanism: CDM) ซ่ึงเรียกวา Certified Emissions 
Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 CER = 1 ton CO2 
equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งสนใจเขารวมโครงการดังกลาว 
โดยเปนการใชเศษวัสดุเหลือทิ้งจากปาลม ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 38 ของน้ําหนักทะลายปาลมที่สง
เขาโรงงานมาเปนแหลงเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม  

 
      สภาพการแขงขันในอนาคต ขึ้นอยูกับปริมาณผลปาลมสดที่ออกมาในแตละปและกําลังการ
ผลิตน้ํามันปาลมดิบของโรงงานสกัดทั้งหมด  หากมีจํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นมากกวา
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การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน   ก็จะเกิดการแขงขันราคาในการซื้อผลปาลมสด  ทําใหตน
ทุนน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย   

 การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยไดปรับลดภาษี
นําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการ
นําเขาดังกลาว ซ่ึงถาหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยที่มีผลผลิต
ตอไรต่ํา ในสวนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ก็จะไดรับผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประ
สิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง ไมสามารถแขงขันกับมาเลเซียและอินโดนีเซียในดานราคา
ได ดังนั้น AFTA จะยังคงมีผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทยเปนอยางมาก 

 สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น คาดวามีคอนขางนอย จากการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่
ดีและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและการผลิตตลอดเวลา อีกทั้งยังเปนเจาของสวน
ปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตต่ําสามารถแขงขันกับน้ํามันปาลมที่
จะนําเขาจากประเทศมาเลเซียได  
 
3.  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ 

การผลิต  
บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกัดน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ 

(CPKO) ตั้งอยูเลขที่ 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ 81130 

ปริมาณการผลิตเต็มที่ของผลิตภัณฑ (ตัน) 
แผนกน้ํามันปาลมดิบ 2546 2547 2548 
     ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มที่   360,000   360,000   360,000
     น้ํามันปาลมดิบ (18%)     64,800     64,800     64,800
     เมล็ดในปาลม (5.25%)     18,900     18,900     18,900
แผนกน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 
     เมล็ดในปาลมที่ใชในการผลิตเต็มที่ 26,250 26,250 26,250
     น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%) 10,762 10,762 10,762
     กากเมล็ดในปาลม (52%) 13,650 13,650 13,650
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หมายเหตุ กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลังการผลิตเต็มที่ที่ออกแบบไว เนื่องจากความ
แตกตางของปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิต ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนที่ตกใน
แตละป 

 
 การจัดหาวัตถุดิบ 

เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองที่ปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัทฯ
ตองรับซื้อจากเกษตรกรรายยอย  เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน  

 
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
ปริมาณผลผลิตปาลมสดขึ้นอยูกับระดับน้ําฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมที่จะให

ไดน้ํามันปาลมดิบในอัตราสูงขึ้นอยูกับวิธีการตัดและเก็บเกี่ยว เนื่องจากการดูแลที่ดีและมีมาตราฐานใน
การเก็บเกี่ยว ทําใหคุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดีและใหอัตราการสกัดน้ํา
มันปาลมดิบสูงกวาซื้อจากเกษตรกรรายยอย 

แตเนื่องจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ซ่ึงมี
จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันการซื้อผลปาลมสดเปนไปอยางเขมขน  แตอัตรา
การสกัดน้ํามันปาลมที่ไดคอนขางต่ํา สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศที่แหงแลง อัตราการขาดน้ํา
ในดินทําใหผลปาลมสดที่ไดนั้นใหน้ํามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามันรายยอยไมไดมาตราฐาน คือมีการเก็บเกี่ยวผลปาลมกอนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะ
ในชวงที่ผลปาลมสดมีราคาสูง 

ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอไร 
และอัตราการสกัดน้ํามันปาลมดิบ เทากับของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายใหคําแนะนํา
แกผูปลูกปาลมน้ํามันที่ตองการปรับปรุงคุณภาพปาลมน้ํามันตามมาตรฐานทั้งดานการดูแลรักษาและผล
ผลิตตอไร เพื่อใหผลผลิตที่สงปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีคุณภาพมากขึ้นนอกจากนั้นผู
ปลูกปาลมน้ํามันรายยอยยังสามารถขอเขาเยี่ยมชมสวนของบริษัทฯไดอีกดวย 

บริษัทฯไดมีการคัดคุณภาพของผลปาลมสดจากผูปลูกปาลมน้ํามัน ณ จุดรับซื้อ แตวิธีการนี้ไม
สามารถทําไดในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย นอกจากนั้นบริษัทฯยังไดมีการแนะนําผูปลูกปาลมน้ํา
มันเกี่ยวกับคุณภาพของผลปาลมสดที่ควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเชื่อวาโปรแกรมการใหคําแนะนําแก
ผูปลูกปาลมน้ํามันทั่วไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดที่จะปอนเขาสูโรงงานใหมีคุณภาพดี
ขึ้นและเปนการเพิ่มอัตราการสกัดน้ํามันดวย โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซื้อผลปาลมสดใหสูงขึ้น
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ตามอัตราการสกัดน้ํามัน  ทั้งนี้เพื่อเปนการจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผลปาลมสดที่มีคุณภาพเขาสู
โรงงาน 

สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดน้ํามันปาลมดิบที่มีผลตอการใชวัตถุดิบนั้น เนื่องจาก
บริษัทฯไดใชแบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แลว  ดังนั้นการปรับปรุงเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิ
ภาพจึงขึ้นอยูกับการใชอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม บริษัทฯเห็นวาไมมี
เทคโนโลยีใหมๆที่ไดพิสูจนแลวมาทดแทน แตอาจมีเทคโนโลยี่อ่ืนๆที่มีผลตอการใชวัตถุดิบหรือปรับ
ปรุงใหดีขึ้น ซ่ึงขึ้นอยูกับวาคุมคากับเงินที่ลงทุนหรือไม โดยบริษัทฯยังคงคนควาเทคโนโลยี่ใหมๆเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงการลดอัตราสูญเสียน้ํามัน การกําจัดมลภาวะที่เกิด
จากการกระบวนผลิตซึ่งเปนพิษตอส่ิงแวดลอม  

 
การปลูกปาลมทดแทน 

 บริษัทฯเริ่มโครงการการปลูกปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 เปนระยะเวลา 10 ป เพื่อที่จะใหผล
ผลิตที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซ่ึงจะทํา
ใหมาตรฐานการปลูกปาลมดีขึ้น และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงขึ้นดวย 
 บริษัทฯ ไดทําการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนทั้งหมด 1,187.58 เฮกตาร หรือประมาณ 7,422 ไร  
และสามารถเก็บเกี่ยวไดแลว 429.52 เฮกตาร หรือ 2,685 ไร  
 นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดคัดเลือกเมล็ดพันธปาลมที่มีคุณภาพสําหรับโครงการปลูกปาลมทด
แทน และเนนการจัดการควบคุมสัตวที่จะมาทําลายตนปาลมน้ํามันที่มีอายุนอย และเชื้อโรคที่อาจเกิด
ขึ้นได เพื่อไมใหมีผลกระทบตอตนปาลมน้ํามัน 

 
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ 
บริษัทฯมีการซื้อผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดที่

บริษัทฯซื้อผลปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดทั้งหมด  
 

สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ 
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงควรนําเขาสู

กระบวนการผลิตโรงงานสกัดน้ํามันภายใน 24 ช่ัวโมง มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลม
เพิ่มสูงขึ้นเกินกวามาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ  ซ่ึงมีผลใหถูกตัดราคาเมื่อมีการสงมอบ 
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ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไมมีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาในรูปของน้ํา
มันปาลมดิบ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ 
       ข.   ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง กลไกการ
ปฏิบัติงานที่จะควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการนั้นจะสงผานมายังการฝก
ปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารของบริษัทตองมีจริยธรรมในการบริหารงาน บริษัทฯไดมีนโยบายและ
วิธีปฏิบัติเพื่อใหแนใจวากระบวนการผลิตจะกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด นอกจากนั้นในป 2547 
บริษัทไดเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อใหโครงการบริหารสิ่งแวดลอมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และคาดวาจะไดรับการรับรองภายในป 2549 

โรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบนั้นจะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียที่เปน
ชีวะภาพนั้นมีเพียงเล็กนอยมาก ซ่ึงจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีของเสียดังตอไปนี้ 
ของเหลว 
ข้ีน้ํามันและของเหลวจากหมอนึ่งนั้นจะถูกดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพื่อรอจําหนายเปน

น้ํามันที่มีคุณภาพต่ํา ในสวนที่เหลือจะถูกสงลงในบอน้ําเสียของบริษัทฯ 
น้ําเสียของบริษัทฯจะถูกปลอยลงในบอน้ําเสีย บอน้ําเสียมีทั้งหมด 8 บอ และน้ําเสียจะไหลลงที

ละบอๆอยางตอเนื่อง ซ่ึงในชวงนี้มีการยอยสารชีวะภาพ การไหลของน้ําเสียในบอน้ําเสียนั้นบริษัทฯ ใช
ระบบน้ําตกคือไหลลงทีละบอซ่ึงมีระดับลดหลั่นกันลงมา บอน้ําเสียส่ีบอแรกจะลึกสําหรับการยอย
สลายโดยไมใชออกซิเจน และบอน้ําเสียสองบอสุดทายจะตื้นเพื่อที่จะใหออกซิเจนชวยยอยสลาย น้ํา
เสียที่ถูกยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูที่เก็บน้ําเสียในสวนของบริษัทฯ ซ่ึงเปนที่สูงโดยใชทอใตดิน น้ํา
เสียที่เก็บไวในสวนของบริษัทฯจะปลอยลงสูรองคูน้ําที่ตื้นกระจายอยูในสวน เพื่อใหซึมเขาสูผิวดินเปน
การเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใสปุยตอไป ระบบนี้เปนเทคโนโลยีที่ไดพิสูจนแลวและโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบหลายโรงงานนิยมใชกัน รองคูน้ําสําหรับน้ําเสียนี้จะมีระยะเวลาการดูดซึมและระยะ
เวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทฯ ใชเนื้อที่มากกวา 850 ไร สําหรับการกระจายน้ําเสียที่บําบัด
แลวลงสูดินและถูกควบคุมดูแลดวยพนักงาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียที่จะปลอยลงสูแมน้ําลําคลองตองไมเกิน 20 
มิลลิกรัมตอลิตร บริษัทฯ ไมไดปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูแมน้ําลําคลอง แตจะนําไปใชประโยชนใน
สวนของบริษัทฯ ดังกลาวแลวขางตน บอน้ําเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ ตะกอนที่ขุดออกจากบอน้ํา
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เสียนั้นจะถูกเก็บไวในบอตากแหงเปนระยะเวลา 1 ปเพื่อใหเกิดสารอาหารที่มีคุณภาพ ตะกอนที่ตาก
แหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯสําหรับทดแทนปุยในชวงหนารอน  
             ของแข็ง  ไดแก  ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร,  เปลือกเมล็ดปาลม, ขี้เถา ควันดําและเขมา 

ทะลายเปลาถูกนําไปปกคลุมหนาดินในสวนของบริษัทฯเพื่อทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือก
เมล็ดปาลมจะเปนเชื้อเพลิงแก Boiler หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอื่นที่ตองการ ตะกอนที่
ขุดจากบอน้ําเสียจะใชเปนประโยชนในสวนของบริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของน้ําผสม
ตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดรองน้ํารอบสวนเพื่อดักน้ําไหลลงสูที่อ่ืน 

บริษัทฯ ไดซอมแซมและปรับปรุงเครื่อง Boiler และการปอนเชื้อเพลิงเขาสู Boiler ซ่ึงมีผลตอ
การลดควันดําและเขมาของโรงงาน อยางไรก็ตามควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบที่เปนปญหาอยูนี้อาจมาจากเชื้อเพลิงที่ปอน เชน ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลม คาควันดําและ
เขมาของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 400 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงโดยปกติแลวสําหรับอุตสาหกรรมนี้จะอยูระหวาง 600 – 1400 มิลลิกรัมตอลูก
บาศกเมตร ปญหาควันดําและเขมานี้ทางชมรมโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบซึ่งบริษัทฯเปนสมาชิกไดรวม
ทุนกันวิจัยปญหาดานเขมาและควันดําสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมดิบโดยรวมกับสภาอุตสาห
กรรมจังหวัดกระบี่และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ในขณะเดียวกันบริษัทฯไดติดตั้งระบบกําจัดควันไฟ
และเขมานี้เปนที่เรียบรอยแลวในป 2546โดยลงทุนทั้งหมด 5.76 ลานบาท เพื่อเปนการลดปญหาควันดํา
และเขมาอยางเรงดวน 

 
4.   งานที่ยังไมไดสงมอบ 
                -   ไมมี   - 
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2.4 การวิจัยและการพัฒนา 
 

บริษัทฯมิไดมีทีมวิจัยและพัฒนาเปนของตนเอง แตมีการวาจางผูเชี่ยวชาญทางดานสวน เขามาเปน
ที่ปรึกษา และใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนาสวนของบริษัทฯ เพื่อใหมีผลผลิตตอไรสูง  ตนทุนต่ํา 
โดยผูเชี่ยวชาญดังกลาวจะเขามาปละครั้ง  
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2.5      ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

1.   ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร 
บริษัทฯมีทรัพยสินถาวรที่ใชประกอบธุรกิจสวนปาลมน้ํามันที่เปนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ดังนี้ 
 
ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ ์

มูลคาตาม 
บัญชีสุทธิ (บาท) 

1. ที่ดินปลูกสวนปาลม 24,776.27 - นส.3ก, นส.3,
โฉนด,นส.2,สัญญา
ซ้ือขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน 

78,835,310

2. ที่ดินโรงงาน,สํานักงาน,บานพัก  
2.1. ที่ดินสําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ, สํานักงาน และ
บานพัก 

   200.97 - นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5 

1,690,627

     2.2.ที่ดินเพื่อสรางบานพักพนักงาน (ยกเลิก      
     โครงการแลว) - บานน้ําจาน ต.กระบี่นอย       

     24.00 - โฉนด 22,749,413

     2.3.ที่ดินเพื่อสรางสํานักงาน (ยกเลิกโครงการ) 
     ถ.อุตรกิต ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี 

           0.94
  

             -โฉนด 20,033,298

รวมที่ดินทั้งหมด 25,007.27 123,308,648
หัก สํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน (14,487,948)
 รวมที่ดินทั้งหมดสุทธิ  25,007.27 108,820,700
 
3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน, 
บานพักพนักงาน 

เจาของ 49,723,609

4. เครื่องจักรและอุปกรณ  
     4.1โรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมดิบ เจาของ 82,764,369
     4.2 เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเกษตร เจาของ 1,127,491
           รวมเครื่องจักรและอุปกรณ  83,891,860
5. ยานพาหนะ เจาของ 13,242,108
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6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน  เจาของ 5,439,753
 
ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ ์

มูลคาตาม 
บัญชีสุทธิ (บาท) 

7. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน  เจาของ 190,495,878
8. คาสินอาผล  เจาของ 14,067,404
           รวมทรัพยสินถาวร   465,681,312 
  
 บริษัทยอยของบริษัท  พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีที่ดินที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซ่ึงบริษัท  
พันธศรีวิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัทฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมีราย
ละเอียดดังนี้ 

 
บริษัท พันธศรี จํากัด 

ที่ตั้งสัมปทาน   : ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี 
พื้นที่สัมปทาน   : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 

  
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 

ที่ตั้งสัมปทาน   : ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา 
 สุราษฎรธานี 

พื้นที่สัมปทาน   : 10,600 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 
 
เนื่องจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทยอย  ทําใหมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปน

พื้นที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบง
เปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,874.50 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 11 ปขางหนา และสวนเคียนซา 
8,474.75 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 10 ปขางหนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ 
ซ่ึงจะตองเสียคาเชาใหแกที่ราชพัสดุตั้งแตป 2534 เปนตนมา  ดังนั้นบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซ่ึง
เปนเจาของพื้นที่สัมปทานจึงไดตั้งสํารองคาเชาที่ดินทั้งหมดไวแลวในป 2548 เปนจํานวน 17.03 ลาน
บาท    ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลม
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ดังกลาว  จะทําใหบริษัทฯตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนผล
ปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซ่ึงอาจทําใหบริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวง
ผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย  สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น  
 

2.  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย 
 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยนั้น ขึ้นอยูกับวาธุรกิจของบริษัทยอยสอดคลองกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯหรือไม  และทําใหบริษัทฯไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นหรือไม  โดยมีสัดสวนเงินลงทุนไม
เกินรอยละ  50 ของสินทรัพยรวม และบริษัทฯตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการ
ดําเนินธุรกิจ  รวมถึงการสงตัวแทนของบริษัทฯเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาว 
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2.6 โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

- ไมมี - 
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2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวา  

รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี 
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548  นอกจากสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด   และบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัดเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ ซ่ึงไดเชาพื้นที่นี้ทําสวนปาลมน้ํามัน  โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมน้ํามันดัง
กลาวนี้อีกตอหนึ่ง   บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงานธนารักษ จังหวัดสุ
ราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้ เปนที่ดินราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ
กระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการ
ทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544  โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลัง
ตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัท ประจักษ
วิวัฒน จํากัด ซ่ึงเปนเจาของสัมปทานดังกลาว ไดมีการบันทึกสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแต
ป 2534 ถึง ป 2548  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 17.028 ลานบาท   
 
 2) คดีท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

----------ไมมี--------- 
 
3)        คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

----------ไมมี--------- 
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2.8      โครงสรางเงินทุน 
1.  ทุนเรือนหุน 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 324,050,000 บาท เรียกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุน

สามัญ 32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
2.  ผูถือหุน 
ก. รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ. วันที่ 7 เมษายน 2548 
 

ช่ือผูถือหุน/กลุมผูถือหุน สัญชาต ิ รอยละของจํานวนหุนสามัญ 
ท้ังหมดที่ออกและเรียกชําระแลว 

1. บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)ก ไทย 66.29 
2. บริษัท วัฒนโชติ จํากัด ไทย 7.43 
3. บรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ ไทย 2.29 
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย 1.86 
5. นายสมเกียรติ พีตกานนท ไทย 1.68 
6. น.ส. สุธาทิพย หงษกุลทรัพย ไทย 1.23 
7. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด ไทย 1.12 
8.บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จํากัด ไทย 0.76 
9. นายชวลิต เชาว ไทย 0.71 
10. นายบุญเสริม คุมพวงเพชร ไทย 0.66 
ที่มา :  บริษัท ศูนยฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 
กโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

-โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 
2548 ที่มีผูถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี ้

 
ช่ือผูถือหุน/กลุมผูถือหุน  รอยละของจํานวนหุนสามัญทั้ง

หมดที่ออกและเรียกชําระแลว 
1. บริษัท ลํ่าสูง โฮลดิ้ง จํากัดข  40.14 
2. HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD  19.21 
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ที่มา :  บริษัท ศูนยฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืช
ผสม 
ขโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ลํ่าสูง โฮลดิ้ง จํากัด  

-โครงสรางผูถือหุน ของ บริษัท ลํ่าสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่มีผูถือหุนตั้ง
แต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน รอยละของจํานวนหุนสามัญ 
ท้ังหมดที่ออกและเรียกชําระแลว 

1 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัทกาลาทีเอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิ
ออกเสียงรอยละ 75.324 ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวมีนาย วัง ตา เลียง 
และภรรยา ถือหุนรอยละ 50.70  
นาย วัง ชาง ยิง รอยละ 34.47 และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 14.83) 

50.71 

2 นาย วัง ตา เลียง  24.50 
3 นาย วัง ชาง ยิง  24.50 

  
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น 
  

 
ข. กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ 
บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซ่ึงเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ 4 ทาน 
กรรมการบริหาร 1 ทาน และกรรมการผูจัดการ 1 ทาน 

 
3.  นโยบายการจายเงินปนผล 
ตั้งแตป 2536  เปนตนไป บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของ

กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยอมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพื่อการลงทุนเปนหลัก  
บริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2547 ในอัตราหุนละ 3 บาท คิด

เปนรอยละ  69.77 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2548 
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ในอัตราหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 85.47 ของกําไรสุทธิ ซ่ึงเปนจํานวนเงินต่ํากวาป 2547 เนื่องจาก
การผลการดําเนินงานของป 2548 ต่ํากวา ป 2547 อยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็มีการจายเงินปนผลในอัตราที่
สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  

 
บริษัทยอยยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสดของบริษัทยอยนั้นๆ 
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2.9       การจัดการ 
 

1.  โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ 

 
ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย 

 
 ช่ือกรรมการ ตําแหนง 

1. นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายธีระ  วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายพละ สุขเวช กรรมการอิสระ 
6. นายเดวิค พารค กรรมการอิสระ 
7. นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระ 
8. นายวัง ตา เลียง กรรมการ 
9. นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 
10. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย กรรมการผูจัดการ 
11. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการ 
12. นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการ 
13. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต เลขานุการคณะกรรมการ 

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 
และรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2 

 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัย

ทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ

และงบประมาณ เพื่อบรรลุถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน 
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3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการใน
เร่ืองดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะ
กรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารอยางชัดเจน 

5. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน 

6. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ56-1) 

7. คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ เพื่อ
บริหารงานบริษัทฯภายใตขอบเขตอํานาจที่ใหไว 

8. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง และ
การประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง 

 
ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 
  -   นายธีระ วิภูชนิน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  -   ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์   กรรมการตรวจสอบ 
  -   นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา  กรรมการตรวจสอบ 
  -   นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี

ความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่ว
ไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทําราย
งานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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3. ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
5. จัดทํารายงานการกํากับดูแลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปด

เผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

6. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการ
ตรวจสอบ การดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

7. ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่ว
ไป 

8. สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจ
มีการทุจริตหรือส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

9. ส่ังการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอ
กําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และ
ผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย 
11. คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯและคาสอบบัญชีประจําป เพื่อนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริษัทฯ  
12. แตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบภายใน 

 
2.   การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการจึง
มอบหมายใหกรรมการแตละทานทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอ
รายช่ือใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตอง
มีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอ
บริษัทฯ 
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ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนราย
ใหญแตละกลุม  แตใหสิทธิการแตงตั้งกรรมการ โดยวิธีที่ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของ
ตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยเพียงใดก็ได (Cumulative Voting) 
 
3.   คาตอบแทนผูบริหาร     
3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ก.  คาตอบแทนกรรมการรวม 12 ทาน ในป 2548 เปนจํานวนเงินเทากับ 7,800,000 บาท โดย

เปนคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมกรรมการ ซ่ึงมีการจายเปนรายเดือนดังนี้ 
 

 คาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1. นายมีชัย วีระไวทยะ 60,000  
2. นายธีระ  วิภูชนิน 40,000 40,000 
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์ 40,000 40,000 
4. นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา 40,000 40,000 
5. นายพละ สุขเวช 40,000  
6. นายเดวิค พารค 40,000  
7. นายวศิน ปจจักขะภัติ 40,000  
8. นายวัง ตา เลียง 40,000  
9. นายวัง ชาง ยิง 40,000  
10. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 40,000  
11. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 40,000  
12. นางสาวปยธิดา สุขจันทร 40,000  

 
 ข. คาตอบแทนผูบริหารบริษัทฯไดรวมคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูจัด
การฝายส่ีรายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ส่ีทุกราย รวม  6 ทาน เปนจํานวน
เงิน 9,584,850  บาท   
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หมายเหตุ  คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูจัด
การฝาย 4 รายแรกตอจากรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย 
 

3.2 คาตอบแทนอื่น 
               บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกผูบริหาร   สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นั้น ผูบริหารของบริษัทฯไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ คือรอยละ 5 ของเงินเดือน 
 

4.  การกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริม

สรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
เทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมีเสถียร
ภาพและเปนไปตามนโยบายที่วางไว  จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลัก
ในการดําเนินธุรกิจ และใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยดังนี้ 

1.   นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ   (Policy on Corporate Governance) 
คณะกรรมการเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนสวนสําคัญ

ในการนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน จึงไดกําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน 
การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ความโปรงใสในการบริหารงาน การกําหนด
นโยบายและการเปดเผยขอมูล ซ่ึงไดมีการเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงานประ
จําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจไดจัดทําเปนลายลักษณอักษรเปนที่เรียบรอยแลว คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติ
ประกาศใชในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2547  และไดประกาศใหผูบริหารและพนักงานไดรับ
ทราบและถือปฏิบัติแลวตั้งแตเดือนกันยายน 2547 เปนตนไป อีกทั้งยังไดมีการมอบหมายใหผูบังคับ
บัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่ดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด  

 
2.   สิทธิของผูถือหุน  : สิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน     
      (Shareholders: Rights and Equitable Treatment) 
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บริษัทฯเคารพสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมดวยความเปนธรรม ไมวาจะเปน
ผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทฯที่ถูกตอง
ทันเวลา รวมทั้งการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทฯมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยางถูก
ตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ในป 2548 บริษัทฯไดจัดใหมีการ
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนที่สํานักงานกรุงเทพของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัด
ประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวัน
ประชุม 10 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีบันทึกการ
ประชุมของการประชุมครั้งที่ผานมา เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตามบางวาระใน
หนังสือนัดประชุมอาจยังมีขอมูลไมครบถวนตามขอพึงปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชน ขอ
พิพาททางกฎหมายของบุคคลที่เสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการ วิธีสรรหากรรมการ ขอมูลประกอบการ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ  ทั้งนี้บริษัทฯจะนําเสนอขอมูลที่ยังไมครบถวนดังกลาวใหทัน
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุนป 2549  แตถาหากยังไมสามารถกระทําได บริษัทฯจะนําเสนอใน
การประชุมผูถือหุนในครั้งถัดไป  

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะ พรอมรายชื่อกรรมการอิสระซึ่งเปนผูรับมอบ
อํานาจจากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมาดวยตนเอง  หรือไมสามารถมอบอํานาจใหผูอ่ืนมา
ประชุมแทนได 

ในระหวางการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับ
ระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกราย
มีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม เพื่อสามารถใชเปน
ขอมูลในการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวังรอบคอบ 
พรอมกับการปฏิบัติตามนโยบายการจายเงินปนผลตามที่ไดกําหนดไวใหแกผูถือหุน 
 
 
3.   สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ     (Various Groups of Stakeholders) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภาย
ในไดแก พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ คูคา ลูกคา ชุมชน และสังคม แต
เนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทฯจะพิจารณาถึงสิทธิตา
มกฏหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุม
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ครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสีย ไวดังนี้ 

-  พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จกาวหนาของ
บริษัทฯ บริษัทฯจึงสนับสนุนพัฒนาใหพนักงานทุกคนมีความรูความสามารถ นอกจากนี้ 
บริษัทฯมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค มีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและ
เปนธรรม  

-  ผูถือหุน บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เชื่อถือได และ
แนวแนที่จะสรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพื่อเพิ่มมูลคาหุนใหกับผูถือหุน 

-  เจาหนี้  บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง  

-  คูคา  บริษัทฯ ถือวาคูคาเปนผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคูคา รวม
ถึงการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจกับคูคาเปนไปอยางเหมาะ
สม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม 

- ลูกคา  บริษัทฯ ไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

- สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทฯไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย และจะเริ่มโครงการ “อนุรักษพลังงาน” ของกระทรวงพลังงานในป 2549 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสําคัญและรวมกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ  

ทั้งนี้บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี และเชื่อมั่นวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียตามแนว
ทางขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร สรางงาน และสรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่
มั่นคงอยางยั่งยืนได 

 
4.   การประชุมผูถือหุน   (Shareholders’ Meeting) 

ในป 2548 บริษัทฯ มีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 1 คร้ัง เปนการประชุมสามัญประจําป ณ หอง
ประชุมชั้น 7 สํานักงานกรุงเทพ เลขที่ 947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือ
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หุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงใหขอเสนอแนะที่มีตอการ
บริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามวาระการประชุมที่กําหนดไว และยังกําหนดใหมีวาระ
อ่ืนๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาได รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอ
คิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม อยางไรก็ตาม ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ยังไมได
ระบุวิธีสรรหากรรมการ  และคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจใกลเคียงกัน  ซ่ึง
บริษัทฯจะดําเนินการในการประชุมผูถือหุนประจําป 2549 นอกจากนั้น บริษัทฯยังไมไดจัดใหมีชอง
ทางการเผยแพรรางรายงานการประชุมใหผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอ
ไป 
 
5.   ภาวะผูนําและวิสัยทัศน   (Leadership and Vision) 

คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน เปาหมาย 
นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ ซ่ึงนําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้งติด
ตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปา
หมายและแผนงานที่วางไว 
 
6.   ความขัดแยงทางผลประโยชน   (Conflict of Interest) 

คณะกรรมการบริษัทฯดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เร่ิมตั้งแต
การจัดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสงเสริมให
พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ไม
ใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและเปดเผยขอมูล
แกบุคคลภายนอก และหามซื้อหรือขายหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯใน
ชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนดวย โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารหมาย
รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนาราย
งานดังกลาวใหกับบริษัทฯ รวมถึงใหกรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯตอคณะ
กรรมการทุกไตรมาส  

หนา 39 : UPOICTL 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

นอกจากนี้ ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯผานคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดมีการพิจารณาความเหมาะ
สมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดมีการเปด
เผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯทุกไตรมาสอยางเครงครัด รวม
ทั้งไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย 
 
7.  จริยธรรมธุรกิจ   (Business Ethics) 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปน
ตอความสําเร็จขององคกรในระยะยาว จึงมีการจัดทําระบบ ISO 9001:2000 ซ่ึงเปนระบบเกี่ยวกับมาตร
ฐานการผลิตสินคาและการใหบริการกับลูกคา ทั้งนี้เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจในมาตรฐานการผลิตสินคา
และการใหบริการของบริษัทฯ ซ่ึงพนักงานทุกคนไดมีการปฏิบัติตามและพัฒนาระบบดังกลาวอยางตอ
เนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ  

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of ethics) ไดจัดทําเปนลายลักษณอักษรเปนที่เรียบรอยแลว คณะ
กรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติประกาศใชในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2547  และบริษัทฯได
ประกาศใชและถือปฏิบัติตั้งแตเดือนกันยายน 2547 เปนตนไป 
 
8.   การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Balance of Power for Non-Executive Directors) 

การวางโครงสรางระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานจะตองมีความนาเชื่อถือและโปรง
ใส โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯไดมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบชัดเจนและไมทําใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 ทาน 
ประกอบดวย  

     -  กรรมการ 5 ทาน ซ่ึงเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ  
     -  กรรมการอิสระ 7 ทาน  

 ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสมโดยกรรมการอสิระดงั
กลาวตองสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน อยาง
ไรก็ตาม บริษัทฯยังไมไดมีขอกําหนดชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนกรรมการที่เปนไปตามสัดสวนการถือหุน
ในบริษัทฯ  แตวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับของบริษัทฯ เปนแบบ 
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Cumulative Voting ซ่ึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการไดตามสัดสวนการ
ถือหุนอยูแลว 
 
9.   การรวมหรือแยกตําแหนง (Aggregation or Segregation of Positions) 

ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ซ่ึงเปน
ตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและ
การบริหารงานประจํา ซ่ึงเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ อยางไรก็
ตามกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกํากับดูแลให
การดําเนินการของฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและโปรงใส 
 
10.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  (Remuneration for Directors and the Management) 

บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาตามภาระความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณ
สมบัติที่ตองการและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปน
กรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ในสวนคาตอบแทนของกรรมการ
ผูจัดการไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ  สวนของผูบริหารทานอื่นๆ  กรรมการผูจัดการเปนผู
พิจารณา โดยมีคณะกรรมการเปนผูอนุมัติอัตราคาตอบแทนโดยรวม บริษัทฯไดเปดเผยจํานวนคาตอบ
แทนของกรรมการและผูบริหารไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-
1) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 
11.   การประชุมคณะกรรมการ (Board of Directors’ Meetings) 

บริษัทฯกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไตรมาสละ 1 คร้ัง เปนอยางนอย หรือ
ประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน  โดยมี
การกําหนดวาระการประชุมลวงหนาที่ชัดเจน เปนระเบียบวาระพรอมเอกสารประกอบการประชุมที่
เพียงพอ แนบกับหนังสือเชิญประชุมโดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 
หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี ใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะ
กรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวางการประชุม ประธานคณะกรรมการจะ
สนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ อยางโปรงใส และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผูบริหารที่
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เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการก็จะพิจารณาและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน
อยางละเอียดถ่ีถวน  

บันทึกรายงานการประชุมมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่
ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

ในป 2548 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 คร้ัง สามารถประมวลจํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แตละคนไดดังนี้ 

 
รายช่ือ วาระการ การเขารวมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 

 ดํารง 
ตําแหนง 

1/2548 2/2548 3/2548 4/2548 รวม 
(คร้ัง) 

1.  นายมีชัย วีระไวทยะ 2548-2549  / /  2 
2.  นายวัง ตา เลียง 2548-2549 /  / / 3 
3.  นายเดวิด ปารค 2548-2549  /  / 2 
4.  นายพละ สุขเวช 2548-2549 / / / / 4 
5.  นายวัง ชาง ยิง 2548-2549 / / / / 4 
6.  นายวศิน ปจจักขะภัติ 2548-2549 / / / / 4 
7.  นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 2548-2549 / / / / 4 
8.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร 2548-2549 / / / / 4 
9.  นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 2548-2549 / / / / 4 
10. นายธีระ วิภูชนิน 2548-2549 / / / / 4 
11. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ 2548-2549 / / / / 4 
12. นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา 2548-2549 /  / / 3 

 
ในสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารยังไมมีโอกาสประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหาร

รวมอยูดวย นอกจากนั้น ยังไมไดมีการกําหนดจํานวนบริษัทฯสูงสุดที่กรรมการหรือกรรมการผูจัดการ
จะดํารงตําแหนงได ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว บริษัทฯ
เห็นวากรรมการแตละทานยังสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ  
 
12.   คณะอนุกรรมการ   (Committees) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน 
ทุกทานเปนกรรมการอิสระ โดยมีการประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง ในป 2548 มีการ
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ประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบ
แทนผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่
เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน 
และโปรงใส  

บริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการสรรหา โดยหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกลาวขณะนี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
ไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสมและผานการเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุน 
 
13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน   (Controlling System and Internal Audit) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร   และระดับปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความ
สัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหนง มี
การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผู
ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะ
สม   และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ 

บริษัทฯ ไดแตงตั้ง สํานักงาน ดร. วิรัช แอนดแอสโซซิเอทส  เปนผูตรวจสอบภายใน ทําหนาที่
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ปละ 4 คร้ัง และรายงานผลการตรวจสอบใหกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนว
ทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยว
ของ (Compliance Controls) และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งสิ้น รายละเอียดการควบคุมภายในไดปรากฏอยูแลว
ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตามเอกสารแนบ 3 
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บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
เพื่อใหวัตถุประสงค  เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ  ของบริษัทฯ  สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้ง
ไว   โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมิน
ความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มี
อยู   พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง 
 
14.   รายงานของคณะกรรมการ   (Directors’ Reporting) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและขอมูลที่ปรากฎในราย
งานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะรักษาไวซ่ึงทรพัย
สินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทํา
อยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ในการดําเนิน
งานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอด
จนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสาร
สนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยปราศจากการละเมิด
กฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทฯตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภาย
ในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อ
ถือไดของงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว 
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15.   ความสัมพันธกับผูเก่ียวของ (Relations with Stakeholders) 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่ว
ถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของ
ตลาดหลักทรัพย ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ 
เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการ 2 ทาน ทําหนาที่
ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ  ซ่ึงผู
ลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทฯ ไดที่โทรศัพท 02-744 1496/8 หรือโทรสาร 02-744 1499 
 

5.  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตนดัง

นี้ 
1.  ใหความรูแกผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส 

และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแกผู
อ่ืน รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝาฝน 

3. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผย
แพรตอสาธารณะชน 

 
6.  บุคลากร 

 
จํานวนพนักงาน 

 2548 2547 2546 
                สํานักงาน 41 41 43 
                โรงงาน 109 114 117 

   สวน 756 722 766 
                      รวม 906 877 926 
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยแบงตามสายงานดังนี้ 
ก. สํานักงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา  บานพัก

พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงินรวม 13,208,008.18 
บาท  

ข. โรงงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส  คาลวงเวลา  บานพัก
พนักงาน  และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงินรวม 16,698,007.56 
บาท 

ค. สวน มีการจายคาตอบแทน 
-ในรูป เงินเดือน โบนัส  คาลวงเวลา  บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ เปนจํานวนเงินรวม 25,261,174.47 บาท  
-ในรูป คาแรงและจํานวนชิ้นงาน เปนจํานวนเงินรวม 39,391,023.21 บาท  

 
    นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

          เนื่องจากบริษัทฯไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000  รวมถึง ISO 14000 ซ่ึงคาดวาจะ
ไดรับการรับรองในป 2549 นี้ ดังนั้นบริษัทฯจะตองมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวม
ไปถึงการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่อง 
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2.10      การควบคุมภายใน 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
เปนกลไกสําคัญที่ชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวย
ใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งชวยรักษาผล
ประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ มีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือร่ัวไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯ ไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ซ่ึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุมภายในที่ดีแกบริษัทฯ เพื่อใหเกิดระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ    

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 โดยมีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 5 ทาน   คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจ
สอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 สวน คือ องค
กรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสาร
สนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯมีระบบการควบคุม
ภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอแลว   

นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 5 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหประเทศไทย เร่ืองการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอแลว  

สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
และไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส  คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน  
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ทั้งนี้บริษัทฯไดแนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนเอกสารแนบ 3 มาพรอมกันนี้
ดวย 

สําหรับบริษัทยอยนั้น ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลม ซ่ึงดูแลและควบคุมโดยฝายบริหาร
ของบริษัทฯ 
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2.11       รายการระหวางกัน 
 

 1.   รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

บริษัทไมมีรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 
 
 2   ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว 

จากการที่บริษัทฯมีการเชาสวนปาลมจากบริษัทยอยนั้น ถือไดวามีประโยชนอยางมากสําหรับ
บริษัทฯ เนื่องจากในปจจุบันการหาที่ดินขนาดใหญเพื่อเพาะปลูกนั้นมีนอย หรือถามีก็จะมีราคาสูง ทําให
ตนทุนในการพัฒนาไมคุมกับการลงทุน อีกประการหนึ่งที่ดินดังกลาวก็เปนที่สัมปทานของบริษัทยอยแหง
หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.99 และสัมปทานดังกลาวไมสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิได  

ในสวนของการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญนั้น  
บริษัทฯมีการพึ่งพาทางดานธุรกิจกับบมจ. ลํ่าสูง (ประเทศไทย) ซ่ึงเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่มีกําลัง
การผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย และมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับน้ํามันปาลมมากกวา 20 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของน้ํามันปาลมไดเปนอยางดี  

 
3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ในป 2548 บริษัทฯ มีการขายน้ํามันปาลมดิบแก บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 95.3 

ของปริมาณการขายทั้งหมด ซ่ึงเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอก
เหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ   

คุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซ่ึงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และ บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) เปนผู
อนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) โดยที่การขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการ
ขายใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น 

 
4  แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทฯไดมีการคาขายกับ บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) กอนที่ บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จะเขามาถือ

หุนในบริษัทฯ และเปนผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน  เนื่องจากบมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งในบริษัท
ที่มีการใชน้ํามันปาลมดิบในปริมาณสูง นอกจากนั้นยังมีฐานะการเงินแข็งแกรง  และเปนคูคาที่ดี  ดังนั้นใน
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อนาคตบริษัทฯก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) ในราคาเดียวกับที่มีการ
ขายใหกับลูกคารายอื่น   
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2.12        ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

1  งบการเงิน 
ก. สรุปรายงานการสอบบัญช ี
ในระยะ 3 ปที่ผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข 

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอยและงบการเงินรวม 
 

ข. สรุปงบการเงินรวม 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม        

 2548  2547  2546  
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

สินทรัพย      
สินทรัพยหมุนเวียน      
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 217,601,510 25.56 127,807,562 15.08 155,888,127 18.37 
   ลูกหนี้การคา 6,503,318 0.76 4,740,989 0.56 4,764,769 0.56 
   ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,957,903 0.23 25,065,454 2.96 28,500,085 3.36 
      หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,634,681) (0.54) (4,634,681) (0.55) (4,634,681) (0.55) 
   ลูกหนี้การคาสุทธิ 3,826,540 0.45 25,171,762 2.97 28,630,173 3.37 
   เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน 422,301 0.05 302,254 0.04 393,279 0.05 
   สินคาคงเหลือ 61,228,087 7.19 101,499,583 11.97 32,592,148 3.84 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,828,126 0.33 894,598 0.11 2,746,110 0.32 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 285,906,564 33.58 255,675,759 30.16 220,249,837 25.95 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธิ 13,649,997 1.60 13,520,000 1.59 14,170,000 1.67 
   คานิยมในการรวมกิจการ 515,408,070 60.54 40,495,872 4.78 44,670,167 5.26 
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 36,321,574 4.27 537,993,416 63.46 569,453,767 67.11 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 59,800 0.01 59,800 0.007 39,800 0.005 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 565,439,441 66.42 592,069,088 69.84 628,333,734 74.05 
                            รวมสินทรัพย 851,346,005 100.00 847,744,847 100.00 848,583,571 100.00 

       
       

หนา 51 : UPOICTO 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

 2548  2547  2546  
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      
หนี้สินหมุนเวียน       
   เจาหนี้การคา 2,237,726 0.26 4,702,141 0.55 8,397,985 0.99 
   เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -  -  -  
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น       
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1,522,844 0.18 2,697,350 0.32 10,511,961 1.24 
        เงินปนผลคางจาย 5,020,038 0.59 4,696,093 0.55 4,579,515 0.54 
        คาใชจายคางจาย 15,397,078 1.81 17,963,296 2.12 15,106,727 1.78 
        อื่นๆ 2,623,076 0.31 490,369 0.06 1,030,962 0.12 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 26,800,762 3.15 30,549,249 3.60 39,627,150 4.67 
หนี้สินหมุนไมหมุยเวียน       
       สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน 17,028,000 2.00 15,308,000 1.81   
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน 17,028,000 2.00 15,308,000 1.81   

รวมหนี้สิน 43,828,762 5.15 45,857,249      5.41 39,627,150      4.67 
       

สวนของผูถือหุน       
   ทุนเรือนหุน      
     ทุนจดทะเบียน     
    หุนสามัญ 32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 324,050,00  324,050,00  324,050,00  
     ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว      
      หุนสามัญ 32,405,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท 324,050,000 38.06 324,050,000 38.19 324,050,000 44.07 
   สวนเกินมูลคาหุน 321,544,740 37.77 321,544,740 37.89 321,544,740 43.73 
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผื่อขาย (3,203,853) 0.38 (3,333,850) (0.39) (2,683,850) (0.32) 
   กําไรสะสม :  ยังไมไดจัดสรร 32,405,000 3.81 32,405,000 3.82 32,405,000 3.82 
                  จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 132,721,356 15.59 127,221,708 15.01 133,640,531 15.75 

รวมสวนของผูถือหุน 807,517,243 94.85 801,887,598 94.59 808,956,421 95.33 
              รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 851,346,005 100.00 847,744,847 100.00 848,583,571 100.00 
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย     
งบกําไร – ขาดทุน       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม        

 2548  2547  2546  
 บาท  %  บาท  %  บาท  %  

  รายได     
      รายไดจากการขาย 419,367,603 98.13 703,202,846      99.09 597,488,545      99.30
      รายไดอื่น     
            ดอกเบี้ยรับ 4,345,918 1.02 1,803,022        0.25 1,376,809        0.23
            กําไรจากขายสินทรัพยถาวร 1,996,861 0.47 3,483,211        0.49 102,210        0.02
            อื่นๆ 1,289,854 0.30 1,139,115        0.16 2,720,769         0.45
      สวนแบงกําไรจากเงินทุนตามวิธีสวนไดเสีย -  - - 
   รวมรายได 427,000,336 100.00      709,628,194    100.00  601,688,333     100.00
   คาใชจาย     
      ตนทุนขาย 293,595,279 68.76 458,774,018      64.65 284,819,330       47.34
      คาใชจายในการขายและการบริหาร 69,918,158 16.37 83,414,987      11.75 84,665,549       14.07
      คาตอบแทนกรรมการ 7,800,000 1.83 7,440,000        1.05 6,566,000         1.09
      ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 5,043,157 1.18         3,819,092        0.54 - - 
      คานิยมตัดจําหนาย 4,174,298 0.98 4,174,298        0.59 4,174,298         0.69
   รวมคาใชจาย 380,530,892 89.12      557,622,395      78.58  380,225,177       63.19
   กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 46,469,444 10.88      152,005,799      21.42  221,463,156       36.81
   ดอกเบี้ยจาย (11) -             (2,163)    (0.00) - - 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล (8,566,485) 2.00     (12,605,609)     (1.78)  (37,097,154)       (6.17)
   กําไรสุทธิสําหรับป 37,902,948 8.88      139,398,027      19.64  184,366,002       30.64
   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน     
         กําไรสุทธิ 1.17                   4.30               5.69 
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
งบกระแสเงินสด    
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

 2548 2547 2546 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
   กําไรสุทธิ 37.902,948      139,398,027          184,366,002 
   รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ(จาย) จากกิจ
กรรมดําเนินงาน: 

   

       คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 56,957,083        60,291,093            55,390,580 
       คาความนิยมตัดจําหนาย 4,174,298          4,174,298              4,174,298 
       กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (1,996,861)        (3,483,211)               (102,210) 
       คาตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 5,043,157          3,819,092 - 
       สํารองเผื่อการลดมูลคาสินคา 13,650,586          9,283,546              5,088,588 
       สํารองเผื่อสินคาลาสมัย (โอนกลับ) 2,626,298        (1,429,034)              1,429,034 
       สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน 1,720,000        15,308,000 - 

 120,077,509      227,361,811          250,346,292 
    
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :-    
       ลูกหนี้การคา (1,762,329)               23,780            12,960,963 
       ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 23,107,551          3,434,631          (15,640,405) 
       เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน (120,047)               91,025                 143,937 
       สินคาคงเหลือ 23,994,612      (76,761,947)          (22,767,439) 
       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,933,528)          1,851,512               (862,296) 
       สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -             (20,000)                 117,736 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น  (ลดลง) :-    
       เจาหนี้การคา (2,464,415)        (3,695,844)              4,854,475 
       เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของ - - - 
       เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 
       หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,608,017)        (5,498,638)            11,745,481 
   เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 159,291,336      146,786,330          240,898,744 
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 2548 2547 2546 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน    
   เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 5,251,295          4,788,044                 965,586 
   เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร (42,669,328)      (33,954,667)          (68,010,103) 
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (37,418,033)      (29,166,623)          (67,044,517) 
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    
   เงินปนผลจาย (32,079,355)    (145,700,272)          (95,486,369) 
     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (32,079,355)    (145,700,272)          (95,486,369) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 89,793,948      (28,080,565)            78,367,858 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 127,807,562      155,888,127            77,520,269 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 217,601,510      127,807,562          155,888,127 
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม :    
   เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ    
       ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10,530,414        20,381,229            29,888,967 
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                   ค.  อัตราสวนการวิเคราะหทางการเงิน – งบการเงินรวม 

  2548 2547 2546 
อัตราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )     
   อัตราสวนสภาพคลอง เทา 10.7 8.4 5.6 
   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 8.3 5.0 4.7 
   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 5.9 4.8 6.1 
   อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 28.9 26.1 21.9 
   ระยะเวลาเก็บหนี้ (เฉลี่ย) วัน 12 16 19 
   อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 3.6 6.8 11.6 
   ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 100 53 31 
   อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา เทา 84.6 70.0 47.7 
   ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 4 5 8 
   Cash Cycle วัน 108 61 40 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )    
   อัตราสวนกําไรขั้นตน % 30.0 34.8 52.3 
   อัตราสวนกําไรสุทธิ % 8.9 19.6 30.6 
   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 4.7 17.3 24.2 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )    
   อัตราผลตอบจากสินทรัพย % 4.5 16.4 23.3 
   อัตราผลตอบจากสินทรัพยถาวร % 4.7 23.5 30.3 
   อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.5 0.8 0.8 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio )    
   อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.1 0.1 0.0 
   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา n.a. n.a. n.a. 
   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา 1.1 0.8 1.7 
   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา 5.0 1.0 2.5 
    (Cash Basis)     
   กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 1.17 4.3 5.7 
   เงินปนผลตอหุน บาทตอหุน - 3.0 5.0 
   การจายเงินปนผลตอหุน บาทตอหุน 1.0 4.5 3.0 
   อัตราการจายเงินปนผล % 85.5 104.7 51.9 
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2. การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
2.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 
ผลผลิตปาลมสดรวมของบริษัทฯของป 2548 ลดลงรอยละ 8.4 เปรียบเทียบกับป 2547 ซ่ึงเปน

ผลมาจากการปลูกปาลมทดแทน และผลผลิตบางสวนที่ไดมาจากปาลมเล็ก ซ่ึงผลผลิตนั้นยังอยูในอัตรา
ที่ต่ํา นอกจากนั้นระดับน้ําฝนที่ต่ําอยางตอเนื่องตลอด 3 ปตั้งแตป 2546 มีผลใหสภาพการขาดน้ําของตน
ปาลมน้ํามันในป 2548 อยูในระดับสูง 
 

การแขงขันซื้อผลปาลมสดเปนไปอยางรุนแรง เนื่องจากมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเปดใหม
หลายโรง และมีการขยายกําลังการผลิตสําหรับโรงงานเดิมอีกดวย ทําใหราคาผลปาลมสดเฉลี่ยในป 
2548 ยังอยูในระดับคอนขางสูง เมื่อนํามาสกัดเปนน้ํามันปาลมแลวมีตนทุนสูงกวาราคาตลาด  ดังนั้น
บริษัทฯจึงลดปริมาณการซื้อผลปาลมลงถึงรอยละ 79 
 

จากเหตุการณดังกลาวมีผลใหผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิตในป 2548 ลดลงจากป 2547
รอยละ 42.6 โดยมีสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทฯคิดเปนรอย
ละ 18 และ 82 ของผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ป 2547 สัดสวนคิดเปนรอยละ 48 
และ 52  
 

สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1044/2537 ซ่ึงบริษัทฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกําไรจากการผลิตน้ํามันปาลมดิบนั้น หมดอายุลงในเดือน
สิงหาคม 2545  อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดตาม
บัตรสงเสริมนี้ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปรกติจนถึงป 2550  
 

บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1331(2)/2546 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและ
เมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 30 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมงจากเครื่องจักรใหม ภายใตเงื่อนไขบาง
ประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุน
หมุนเวียน ซ่ึงเริ่มใชเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 และคาดวาจะใชหมดในป 2549 
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ในป 2548 บริษัทฯมีโครงการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 15 ตันผลปาลมสดซึ่งโครงการนี้
ไดรับรับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่ 
1043 (2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง
ขนาด 15 ตันตอช่ัวโมงจากเครื่องจักรใหม ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกนั
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน โครงการนี้กําลังดําเนินการและ
คาดวาจะเสร็จพรอมเปดดําเนินการในป 2550 
 

บริษัทฯไดเร่ิมมีการปลูกปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบันคิดเปนพื้นที่ปลูกทดแทน
รอยละ 22.60 ของพื้นที่ทั้งหมด บริษัทฯไดทําการสั่งซื้อเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันอยางตอเนื่องเพื่อทําการ
เพาะตนกลา นอกจากบริษัทฯจะเพาะตนกลาไวใชในการปลูกปาลมทดแทนแลว ยังมีการจําหนายตน
กลาใหแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันดวย เพื่อสงเสริมใหมีการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีตามโครงการ
การขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน  ซ่ึงเปนแผนพัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม พ.ศ. 2543-2549 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ นอกจากนี้บริษัทฯยังไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายเมล็ดพันธุปาลม 
CIRAD® แตผูเดียวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 โดยเมล็ดพันธุดังกลาวเปนเมล็ดพันธุ
ปาลมที่มีคุณภาพอยูในอันดับตนๆของโลกในดานการใหผลผลิตตอไรและอัตราการสกัดน้ํามันที่สูง  
ซ่ึงจะสงผลดีกับทางบริษัทฯ  เมื่อบริษัทฯรับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรเหลานั้นกลับเขาสูโรงงานสกัด 
 

2.2 ผลการดําเนินงาน 
 
รายไดจากการขาย 

บริษัทฯมีรายไดจากการขายสําหรับป 2548 ต่ํากวาป 2547 รอยละ 40.4 ซ่ึงเนื่องมาจากยอดขาย
น้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงมีสัดสวนการขายถึงรอยละ 84.1 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ลดลงกวาป 2547 
ถึงรอยละ 39.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณและราคาขายน้ํามันปาลมดิบที่ลดลงถึงรอยละ 25.6 และ 
18.6 ตามลําดับ ซ่ึงเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณผลผลิตปาลมสดทั้งจากสวนของบริษัทเองและจาก
การซื้อจากภายนอก  ในขณะที่ไมสามารถปรับราคาขายใหเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบ 
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รายไดอ่ืนๆ 

บริษัทฯมีรายไดอ่ืนๆเพิ่มขึ้น 1.21 ลานบาท ซ่ึงเนื่องมาจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น 2.54 ลานบาท 
โดยเปนการเพิ่มขึ้นของเงินสดคงเหลือ และ อัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในปที่ผานมา นอกจาก
นั้น บริษัทฯมีกําไรจากการขายทรัพยสินถาวรลดลงจากปที่แลว 1.49 ลานบาท 
 
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร 

ตนทุนขายป 2548 มีอัตรารอยละ 70.01 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย ในขณะที่ป 2547 มีอัตรา
รอยละ 65.24 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย  ซ่ึงสูงกวาในป 2547 อยูรอยละ 4.77 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณผลปาลมสดในสวนของบริษัทฯลดลง และการแยงกันซื้อผลปาลมสดจากโรงงานสกัดที่เกิดขึ้น
มาใหม ในขณะที่ปริมาณผลผลิตของผลปาลมสดในตลาดมีไมเพียงพอกับจํานวนโรงงานสกัดที่เพิ่มขึ้น 
สงผลใหราคาวัตถุดิบสูงขึ้น  ในขณะที่ราคาขายไมไดสะทอนตามราคาวัตถุดิบ มีผลใหอัตรากําไรขั้น
ตนของบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 34.8 ในป 2547 เปนรอยละ 30.0 ในป 2548 

ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย สําหรับป 2548 อยูที่
รอยละ 20.73 ในขณะที่ป 2547 อยูที่รอยละ 14.06 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากรายไดจากการขายลดลง รอยละ 
40.4 ในขณะที่บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหารสวนหนึ่งเปนคาใชจายคงที่ สงผลใหอัตรากําไร
จากการดําเนินงานของบริษัทฯลดลงจากรอยละ 21.6 ในป 2547 เปนรอยละ 11.0 ในป 2548 
 
กําไร 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหอัตรากําไรสุทธิลดลงจากรอยละ 19.8 ในป 2547 เปนรอยละ 
9.0 ในป 2548  โดยมีกําไรตอหุนเทากับ 1.17 บาท ในป 2548 เปรียบเทียบกับป 2547ซ่ึงมีกําไรตอหุน
เทากับ 4.30 บาท 
 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 

บริษัทฯไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรกของป 2548 
ในขณะที่เงินปนผลจายในป 2548 เปนเงินปนผลจายสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งหลังของป 2547 
โดยบริษัทฯมีการจายเงินปนผลทั้งสิ้นสําหรับผลการดําเนินของป2547 ในอัตราหุนละ 3 บาท คิดเปน
รอยละ 69.77 ของกําไรสุทธิ  ซ่ึงสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซ่ึงอยูในอัตราประมาณ
รอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได   
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3  ฐานะการเงินของบริษัทฯ 
3.1 สินทรัพย 
บริษัทฯมีสินทรัพยทั้งหมด 851.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ 0.4 โดยมีอัตราผลตอบ

แทนตอสินทรัพยรวมลดลงจากรอยละ 16.4 ในป 2547 เปนรอยละ 4.5 ในป 2548 การที่สินทรัพยเพิ่ม
ขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก: 
           เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 89.8 ลานบาท ซ่ึงเนื่องมาจากบริษัทฯลดปริมาณการ
ซ้ือผลปาลมจากภายนอก  ซ่ึงสงผลใหปริมาณสินคาคงเหลือลดลง 40.3 ลานบาท นอกจากนั้นรายได
จากการขายของบริษัทฯที่ลดลงเปนผลใหลูกหนี้การคาของบริษัทฯลดลง 21.3 ลานบาท   

ลูกหนี้การคาสุทธิลดลง 21.3 ลานบาท เนื่องมาจากรายไดจากการขายลดลง 
สินคาคงเหลือสุทธิลดลง 40.3 ลานบาท เนื่องจากผลผลิตของปริมาณผลปาลมสดลดลง และ

ราคาซื้อผลปาลมสดสูงขึ้น ทําใหบริษัทฯมีการผลิตน้ํามันปาลมดิบลดลง สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น  
และมีผลใหบริษัทฯตองมีการตั้งสํารองมูลคาสินคาที่มีราคาตลาดต่ํากวาราคาตนทุน ในป 2548 เปน
จํานวนเงิน 28.02 ลานบาท ในขณะที่ป 2547 มีการตั้งสํารองเพียง 14.37 ลานบาท   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิลดลง 22.59 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนในการซื้อสินทรัพยป 
2548 42.67 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯมีคาเสื่อมราคาสําหรับป 2548 จํานวน 56.96 ลานบาท และมีสิน
ทรัพยสุทธิที่จําหนายออกป 2548 จํานวน 8.30 ลานบาท 

 
3.2   สภาพคลองของบริษัทฯ 

กระแสเงินสด  
บริษัทฯมีสภาพคลองทางการเงินคอนขางสูง และไมมีการกูเงินจากสถาบันการเงิน ยกเวนใน

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซ่ึงมีเงินทดรองจายจากบริษัทยอย จํานวนเงิน 195.65 ลานบาท ซ่ึงเปน
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.98  

กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานรวม 159.3 ลานบาท  มาจากกําไรสุทธิเปน
เงินสดรับจํานวนเงิน 120.1 ลานบาท สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง 43.3 ลานบาท และหนี้สินจาก
การดําเนินงานลดลง 4.1 ลานบาท  

กําไรสุทธิเปนเงินสดรับจํานวนเงิน 120.1 ลานบาทนั้นมาจาก กําไรสุทธิ 37.9 ลานบาท  คา
เสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 61.1 ลานบาท คาตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 5.1 ลานบาท  ตั้งสํารองเผื่อ
การลดมูลคาของสินคา 13.7 ลานบาท สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน 1.7 ลานบาท สํารองเผื่อสินคาลาสมัย 2.6 
ลานบาท และกําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 2.0 ลานบาท   
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เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 37.4 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินสดจายในการซื้อสินทรัพยถาวร 
42.7 ลานบาทในป 2548 โดยมีการซื้อสินทรัพยทดแทนสินทรัพยทีชํารุดหรือหมดอายุการใชงานและ
สินทรัพยใหมอ่ืน จํานวนเงิน 6.5 ลานบาท โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 6.8 ลานบาท โครง
การปลูกปาลมทดแทนของบริษัทฯจํานวน 19.9 ลานบาท และโครงการการเพาะตนกลาปาลม 9.5 ลาน
บาท  ในขณะที่บริษัทฯมีเงินสดรับจากการขายตนกลาปาลม 4.2 ลานบาท และสินทรัพยถาวรอื่นๆ 1.1 
ลานบาท  
 เงินสดสุทธิใชไปในการจายเงินปนผล 32.1 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินปนผลจายสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวดครึ่งหลังของป 2547   

จากกระแสเงินสดที่ไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2548 บริษัทฯมีเงินสด
เพิ่มขึ้น 89.8 ลานบาท ในขณะที่ป 2547 มีเงินสดลดลง 28.1 ลานบาท  นอกจากนั้นบริษัทฯยังมีเงินสด
คงเหลือมาจากป 2547 จํานวน 127.8 ลานบาท รวมเปนเงินสดทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2548 จํานวนเงิน 
217.6 ลานบาท  
 
อัตราสวนสภาพคลอง 

- อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 10.7 เทาในป 2548 สูงกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 ซ่ึงเทากับ 8.4 เทา สวนใหญเนื่องจาก 

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 89.8 ลานบาท 
- ลูกหนี้การคาสุทธิลดลง 21.3 ลานบาท 
- สินคาคงเหลือลดลง 40.3 ลานบาท  
- เจาหนี้การคาลดลง 2.5 ลานบาท  
- คาภาษีเงินไดคางจายลดลงจาก 1.2 ลานบาท 
- คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆลดลง 0.4 ลานบาท 

 
- อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 8.3 เทา ในป 2548 

สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 ซ่ึงเทากับ 5.0 เทา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด
และลูกหนี้การคามากกวาการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนในป 2548 ซ่ึงมีหลักสาเหตุ
มาจากการลดลงของรายไดจากการขาย และสินคาคงเหลือ 

 

หนา 61 : UPOICTO 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

- อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินเทากับ 5.9 เทา ในป 
2548 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 ซ่ึงเทากับ 4.8 เทา เนื่องมาจากเงินสดรับจาก
การดําเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 146.8 ลานบาทในป 2547 มาเปน 159.3 ลานบาทในป 2548 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือลดลงในป 2548  

 
3.3  รายจายลงทุน 
โดยสวนใหญรายจายลงทุนของบริษัทฯจะเปนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง

จักร และโครงการการปลูกปาลมทดแทน ซ่ึงโครงการการปลูกปาลมทดแทนนั้นจะเปนโครงการที่ตอ
เนื่อง และมีระยะเวลายาวถึง 10 ป บริษัทฯไดเร่ิมโครงการดังกลาวตั้งแตป 2544 และมีการปลูกปาลม
ทดแทนปละ ประมาณ 400 เฮกตาร  ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป และใหผล
ผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ปขึ้นไป  โดยมีคาใชจายลงทุนประมาณ 30 กวาลานบาทตอโครงการ 
 

3.4  แหลงท่ีมาของเงินลงทุน 
3.4.1 โครงสรางของเงินทุน บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนเทากับ 0.05 เทา ในป 

2548 ลดลงเล็กนอย จากป 2547 ซ่ึงเทากับ 0.06 เทา โดยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ  
  3.4.2 สวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวนเงิน 5.6 ลานบาท เนื่องมาจาก 

- สํารองขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผ่ือขายลดลง จํานวน 0.1 ลานบาท 
โดยมีสาเหตุมาจากราคาตลาดที่ปด ณ 31 ธันวาคม 2548 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อ
เทียบกับป 2547 

- กําไรสุทธิสําหรับป 2548 จํานวน 37.9 ลานบาท  
- เงินปนผลจายจํานวน 32.4 ลานบาท 
3.4.3 หนี้สิน  บริษัทฯมีหนี้สินทั้งหมด 43.83 ลานบาท ซ่ึงเปนหนี้สินหมุนเวียน 26.80 ลาน

บาท และหนี้สินไมหมุนเวียน 17.03 ลานบาท    ลดลงจากป 2547 จํานวน 2.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
4.42 ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก 

-    เจาหนี้การคาลดลง 2.5 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายลดลง 
- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง 1.2 ลานบาท  เนื่องมาจากกําไรจากการดําเนินงานลดลง 

และบริษัทฯไดใชสิทธิพิ เศษทางภาษีจากบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่  1331(2)/2546 ลงวันที่  4 

หนา 62 : UPOICTO 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 
กรกฎาคม 2546 คือการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน  

-    คาใชจายคางจายลดลง 2.57 ลานบาท ซ่ึงมาจากบริษัทฯมีการจายโบนัสลดลง 
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ้น 2.13 ลานบาท ซ่ึงเนื่องมาจากเงินมัดจําคากอสรางเพิ่มขึ้น 1.8 

ลานบาท การตั้งสํารองเกษียณอายุเพิ่มขึ้น 0.6 ลานบาท 
-  สํารองเผื่อคาเชาที่ดินเพิ่มขึ้น 1.72 ลานบาท สําหรับคาเชาที่ดินแปลงหนึ่งของบริษัทยอยซ่ึง

แตเดิมเปนสัมปทานจากกรมปาไม แตปรากฏภายหลังวาเปนที่ของราชพัสดุ กระทรวงการคลัง  ทําให
บริษัทยอยตองสํารองคาเชาที่ดินเพิ่มขึ้นตั้งแต ป 2535 เปนตนไป 
 

4.  ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคตคือ ปริมาณผลผลิตและราคาผลปาลมสด  

ซ่ึงในปจจุบันมีการแขงขันการซื้อผลปาลมสดที่รุนแรง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบที่มีจํานวนมากกวาจํานวนผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น  จนเปนผลใหราคาซื้อผลปาลมสดสูงเกินกวา
คุณภาพ จนไมสามารถที่จะผลิตน้ํามันปาลมดิบในราคาที่แขงขันกับราคาตลาดได  เนื่องจากตนทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น    

อีกประการหนึ่งบริษัทฯกําลังอยูในระหวางดําเนินการปลูกปาลมทดแทนในสวนปาลมของ
บริษัทฯ ทําใหผลผลิตปาลมสดของบริษัทฯลดลง  

นอกจากนั้นความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกและคาของเงินบาท จะมีผล
กระทบตอการสงออกของบริษัทฯ ในกรณีที่ปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศมีปริมาณสูงเกินความ
ตองการบริโภคในประเทศ  

อยางไรก็ตามบริษัทฯคาดวาการที่ราคาเฉลี่ยของผลปาลมที่มีแนวโนมสูงขึ้นตลอดชวง 2 ปที่
ผานมา จะมีผลใหเกษตรกรหันมาปลูกปาลมเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่ภาครัฐรณรงคใหมีการปลูกปาลมเพิ่ม
ขึ้น เพื่อใชกับไบโอดีเซล แตทั้งนี้การปลูกปาลมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป  
 

5.  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
 

ก.   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี   (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้ 
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       ป 2547    ป 2548 
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ    682,500 บาท  712,500 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 3 บริษัท   130,000 บาท  130,000 บาท 
 
ข.   คาบริการอื่น   (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ จายคาตอบแทนการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานและเครื่องจักรที่ไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก BOI สําหรับรอบปบัญชี 2548 ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 70,000 
บาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินเทากับ รอบปบัญชี 2547  
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2.13       ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
 

         -  ไมมี - 
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สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการบริหารและผูบริหารสูงสุด 
 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา:- 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจ
วาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน
แลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุม
ดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึง
ขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจ
มีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอ
มูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

ชื่อ   ตําแหนง    ลายมือชื่อ 
1. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย  กรรมการผูจัดการ      
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการ       
3. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี     

ชื่อ    ตําแหนง                  ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ 
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการ       
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การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการที่มิใชกรรมการบริหาร 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน 
เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปน

ชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

ชื่อ        ตําแหนง                           ลายมือชื่อ  
1.   นายมีชีย วีระไวทยะ  ประธานกรรมการ     
2.   นายวัง ตา เหลียง  กรรมการ      
3.   นายวัง ชาง ยิง   กรรมการ      
4.   นายเดวิด ปารค  กรรมการ      
5.   นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา กรรมการ      
6.   นายพละ สุขเวช  กรรมการ      
7.   นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการ      
8.   ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์  กรรมการ      
9.   นายวศิน ปจจักขภัติ  กรรมการ      
10.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการ      

ชื่อ    ตําแหนง                  ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ     
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการ                        …………………………                  
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร 
1. นายมีชัย  วีระไวทยะ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
อายุ    65 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย มหาวิทยาลัยเมลเบิรน 

ประเทศออสเตรเลีย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ       - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

   บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย)   
   จํากัด   (มหาชน)  
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสากล จํากัด  
   (มหาชน) 
- สมาชิกวุฒิสภา 
- ผูกอตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน   
- ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
- ประธานกรรมการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  
- รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
- โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
- ผูวาการประปาสวนภูมิภาค 
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
2. นายธีระ วิภูชนิน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    57 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
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ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, 
    กสท, ปตท,  ทอท 

3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    62 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศ

อังกฤษ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท โชติชลิต จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากัด 

4. นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    68 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการพัฒนา, Williams College, Mass.,  

U.S.A.  
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
- อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟอีเล็คทริค  
  จํากัด 

 
5. นายพละ  สุขเวช  กรรมการอิสระ 
อายุ    66 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท Industrial Engineering (Operation Research), 

Oregon State University, U.S.A. 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด  

  (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
- ประธานกรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ประเทศไทย จํากัด 
    (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ปตท. เคมีคอล จํากัด (มหาชน) 

 
6. นายเดวิด  พารค กรรมการอิสระ 
อายุ    67 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  Fellow of the Chartered Institute of Certified Accountants,  

United Kingdom 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ Malaysian Mosaics Berhad 
- ประธานกรรมการ Hap Seng Consolidated Berhad 
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- กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน Malaysian  
   Mosaics Berhad และ Hap Seng Consolidated Berhad 
- กรรมการ Paos Holdings Berhad 
- ประธานกรรมการ Lei Shing Hong Machinery Ltd., Hong Kong 
- กรรมการผูจัดการ Tractors Malaysia Berhad 
- ประธานกรรมการ Sime Darby Plantations 
- Group Investments Manager Sime Darby Holdings Ltd.,   
   Singapore 

7. นายวัง ตา เลียง กรรมการ 
อายุ    79 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley,  

U.S.A. 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว เปนบิดานายวัง ชาง ยิง 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  

- รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ลํ่าสูง 
   (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท ลํ่าสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
- Group Managing Director of the Lam Soon  
  Group for the territory of Singapore, Malaysia and Thailand.  
- Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, 
   a public listed company in Singapore 

     - ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association  
     - รองประธาน The Public Service Commission of Singapore 

 
8. นายวศิน ปจจักขะภัติ   กรรมการอิสระ 
อายุ    52 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด 
 
9. นายสมชัย  จงสวัสดิ์ชัย กรรมการผูจัดการ 
อายุ    48 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  -ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.14  
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด 

  (มหาชน)  
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
- กรรมการผูจัดการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)  
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด 
- กรรมการบริหาร  บริษัท ลํ่าสูง โฮลดิ้ง  จํากัด 
- นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม 
- กรรมการ  บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด  

 
10. นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 
อายุ    45 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  -ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University  

ประเทศอังกฤษ 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว เปนลูกชายนายวัง ตา เลียง 
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ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการบริหาร บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด 
- กรรมการบริหาร บริษัท ลํ่าสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด 
- กรรมการบริหาร บริษัท ลํ่าสูง สิงคโปร จํากัด 
- กรรมการอิสระ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียน 
  ในประเทศสิงคโปร) 

 
11. นางสาวอัญชลี  สืบจันทศิริ กรรมการ 
อายุ    47 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  -ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการบริหาร 

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย)  
  จํากัด  (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด  
- กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด 

 
12. นางสาวปยธิดา  สุขจันทร กรรมการ 
อายุ    37 ป 
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คุณวุฒิทางการศึกษา  -ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร  
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- ผูชวยฝายบริหารและผูจัดการแผนกวิเคราะห บริษัท ลํ่าสูง  
  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด 
- ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย คาเธย  
   แคปปตอล จํากัด 

 
13. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    65 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  -สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนติบัณฑิตไทย 
-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
- ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง 
 

14. นายชาตรี โมระกรานต ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
อายุ    64 ป 
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แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
นักบริหารงานที่ดินระดับสูง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
การบริหารการฝกอบรม ประเทศออสเตรเลีย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - เจาพนักงานที่ดินจังหวัด      

   - ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ    
   - ผูอํานวยการกองฝกอบรม   

    - หัวหนาผูตรวจราชการ  กรมที่ดิน   
- ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ 
   แผน  10 ชช.)        
- ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ ปกครองและคมนาคม   
   สภาผูแทนราษฎร 
- นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ  การปองกันและปราบปราม 
   การทุจริตและประพฤตมิชอบ  สภาผูแทนราษฎร 

 
15. นายอุเทน ประทุมรัตน ผูจัดการฝายสวน 
อายุ    47 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วทบ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - ผูจัดการฝายสวน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด  

   (มหาชน) 
  - ผูจัดการฝายสวน บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด 
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แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 
16. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
อายุ    46 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรูสเวสท ชิคาโก  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   -ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม  

   จํากัด (มหาชน) 
  - ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท โซนี่ไทย จํากัด 

 
17. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม 
ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ 
อายุ    52 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วทบ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.01 
ความสัมพันธทางครอบครัว ไมมี 
ระหวางผูบริหาร    
ประสบการณ   - ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามัน 

  ปาลม จํากัด (มหาชน) 
  - นักเคมี บริษัท เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด 

 
หมายเหตุ : กรรมการทุกทานของบริษัทฯเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดใน
หนังสือรับรอง 
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แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 
2.  ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารบริษัทฯท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทท่ี
เก่ียวของ 

        
ช่ือ บริษัทฯ บริษัทที ่ บริษัทยอย 

  เกี่ยวของ บ.พันธศรี บ.พันธศรี บ.ประจักษ 
  กัน วิวัฒน จก. จก. วิวัฒน จก. 

1 นายมีชัย วีระไวทยะ X X  
2 นายวัง ตา เลียง / //    
3 นายวศิน ปจจักขะภัติ /  / / / 
4 นายวัง ชาง ยิง / //    
5 นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย // // / / / 
6 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ // // / / / 
7 นางสาวปยธิดา สุขจันทร /  / / / 
      

หมายเหตุ    X = ประธานกรรมการ 
                    / =  กรรมการ                                         
                   // = กรรมการบริหาร 

  บริษัทที่เกี่ยวของ หมายถึง บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หนา 77 : UPOICTR 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 
บริษัทฯมิไดรายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวารอย

ละ 10 ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2548  ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่ไมมีนัย
สําคัญตามประกาศของ กลต.  
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แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 : อ่ืนๆ 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ ดังตอไปนี้ 
นายธีระ วิภูชนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์  กรรมการตรวจสอบ 
นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สําหรับป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. สอบทานรายงานทางการเงินระหวางกาลและประจําป ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการ

เงินของบริษัทฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 
2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมกับผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจ

สอบบัญชีของบริษัทฯ และเชื่อวางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของบริษัทอยางถูกตองครบถวนและ
เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3. พิจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในบริษัทฯ ที่ไดเสนอตอฝายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม รวมทั้งการ
ติดตามการปรับปรุงและแกไขอยางตอเนื่อง 

4. กํากับดูแลใหฝายบริหารวิเคราะหและวางแผนจัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ 
 5. ที่ประชุมไดเสนอและคณะกรรมการไดเห็นชอบใหแตงตั้ง นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริเปน 
Compliance Officer ของบริษัทฯ เพื่อดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหลักทรัพยและ
กฎหมายอื่น ๆ 

6. รายงานการประชุมและผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทฯ ไดปฏิบัติงานโดยปราศจากการ
ละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงบริษัทฯ ตองพึงปฏิบัติ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอใหบริษัท สํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด เปนผูตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2549 ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงการแตงตั้งครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะนําเสนอตอผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนตอไป 
 
นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
20 กุมภาพันธ 2549 
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