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หนา 1 : UPOICTB 

สวนที่ 1  ขอมูลสรุปบริษัท 
 

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ประกอบธรุกิจหลักประเภท สวนปาลม   

นํ้ามัน  การสกดัน้ํามันปาลมดิบและน้ํามนัเมล็ดในปาลมดิบ  
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.98 

บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษัทคือ บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษัท ประจักษวิวัฒน 

จํากัด โดยถือหุนทั้ง 2 บริษัทอยูรอยละ 99.99 ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามัน

ในเขตพื้นที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิ้น 30,600 ไร  โดยทั้ง

สองบริษัทนี้มีรายไดจากการใหเชาท่ีสัมปทานนี้จากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด   และ บริษัทพันธศรี
วิวัฒน จํากัด ไดทําสัญญาการเชาพ้ืนที่น้ีทั้งหมดพรอมสวนปาลมใหกับบริษัทฯอีกตอหนึ่ง   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามันซึ่งเปนสวนของบริษัทเองอยู  

23,123 ไร เม่ือรวมกับพ้ืนที่ที่สัมปทานที่บริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพ้ืนที่ปลูกปาลม

ท้ังหมด 44,467 ไร หรือ 7,114.72 เฮกตาร  ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 

แตบริษัทฯก็ยังคงตองซ้ือผลปาลมสดจากภายนอกเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบ   ซึ่งมีกําลังการผลิต 60 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง  โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ นํ้ามันปาลมดิบ 

ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 86.84 ของยอดขายทั้งหมด  สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆนั้นเปนผลพลอยไดจากการ

สกัดน้ํามันปาลมดิบ 

หลังจากที่บริษัทไดรับการรับรอง ISO 9001:2000 ในป 2547 บริษัทไดเขาสูระบบคุณภาพการ

จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 จากสถาบัน SGS รวมถึงการเขาโครงการโรงงานสีเขียวของสถาบัน

สิ่งแวดลอมไทยและเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานของกระทรวงพลังงาน การเขาสูระบบดังกลาว
เปนการแสดงใหเห็นไดวาบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญตอชุมชนและประเทศในดานสิ่งแวดลอม
เปนอยางดี นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุงมั่นที่จะเขาสูระบบ มอก. 18001 มาตรฐานระบบการจดัการอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงจะเกี่ยวกับการปองกันปญหาดานสุขภาพและอุบัติเหตุตางๆตอ
ผูปฏิบัติงานและตอสังคมโดยรวมทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดจนชุมชนใกลเคียง 
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หนา 2 : UPOICTC 

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)  

ประกอบธรุกจิ สวนปาลมน้ํามัน การสกัดน้าํมันปาลมดิบ  
และน้ํามันเมลด็ในปาลมดิบ 

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

เขต บางนา กรงุเทพฯ 10260  

โทรศัพท   02 744-1046-8   

โทรสาร   02 744-1049  

 

โรงงานสกัดน้าํมันปาลมดิบ     เลขที่ 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง  

และน้ํามันเมลด็ในปาลมดิบ     อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 

โทรศัพท   075 621 919  

โทรสาร   075 621 922 

 

เลขทะเบียนบริษัท  0107536000404 
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หนา 3 : UPOICTD 

2.1 ปจจัยความเสี่ยง 

 
1. การเปดเขตการคาเสรี AFTA 
การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยไดปรับลดภาษี

นําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ท้ังน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการ
นําเขาดังกลาว ซึ่งถาหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยซึ่งมีผลผลิต
ตอไรต่ํา ในสวนของโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็จะไดรับผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น คาดวามีคอนขางนอย 
จากการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและการผลิต
ตลอดเวลา อีกทั้งยังเปนเจาของสวนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิต
ต่ําสามารถแขงขันกับน้ํามันปาลมที่จะนําเขาจากประเทศมาเลเซียได  

 
2. ราคาน้ํามันปาลมผนัผวนและเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาลและราคาตลาดโลก 
ปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2549 เพ่ิมขึ้นอยางมากจากป 2548 

คิดเปนรอยละ 48.08 และรอยละ 48.88 ตามลําดับ ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในป 2549 มีการ
เคลื่อนไหวในชวงระหวาง 14.20-18.31 บาทตอกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยอยูท่ี 15.77 บาทตอกิโลกรัม 
ลดลงรอยละ 6.63 จากป 2548 ซึ่งในแตละป ราคาน้ํามันปาลมดิบจะเคลื่อนไหวแกวงตัวในชวงกวาง
ตั้งแต 4 บาท ถึงสูงสุดท่ี 21 บาทในป 2542 ทําใหเห็นวาการคาดการณราคาน้ํามันปาลมนั้นมีความไม
แนนอนสูง เนื่องจากมีปจจัยที่สงผลกระทบหลายดาน ท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังท้ังในดานวัตถุดิบและสินคาเพื่อจําหนายจะตองระมัดระวัง ฝายบริหารจะตองติดตามและ
คาดการณปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู โดยสังเกตจากสวนปาลมของบริษัทเองและ
ในจังหวัดใกลเคียง และรวมถึงจะตองติดตามตัวเลขที่เกี่ยวของกับผลผลิต การสงออก ปริมาณน้ํามัน
ปาลมคงเหลือทั้งในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด เพ่ือใชในการวางแผนและประมาณการราคา
การรับซื้อผลปาลมสดและราคาขายน้ํามันปาลมดิบตอไป 

 
3. จํานวนโรงงานสกดัน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึน้อยางตอเน่ืองใน 3 ปท่ีผานมา   
ในชวง 3 ปท่ีผานมา จํานวนโรงงานสกดัน้ํามันปาลมดบิไดเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 

โรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามนัปาลมดิบมจีาํนวนประมาณ 59 
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หนา 4 : UPOICTD 

โรง สวนใหญอยูในเขต จ.กระบี่  สุราษฎรธานี และชุมพร ทําใหมีการแขงขันกนัซื้อผลปาลมสดใน
ราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถดุิบและราคาน้ํามันปาลมดิบที่
สูงขึ้น ดังนั้น อาจทําใหบริษทัมีแนวโนมทีจ่ะมีตนทนุการผลิตที่สูงขึ้นได  อยางไรกต็าม การที่บรษิัท มี
ระบบการบรหิารจัดการทีด่ ีรวมถึงการมรีะบบคุณภาพมาตรฐานตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการ
ประหยดัพลังงาน และมธีุรกิจน้ํามันปาลมที่ครบวงจร จะเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบคุม
ตนทุนการผลิตได 

 
4. พื้นท่ีปลกูปาลมสวนหนึ่งเปนพื้นที่สัมปทาน 
เนื่องจากบริษทัมีพื้นท่ีปลกูปาลมน้ํามันทีเ่ปนพ้ืนที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิดเปนรอย

ละ 48 ของพ้ืนที่ปลกูปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชยับุรจีํานวน 12,874.50 ไร ซ่ึงจะ
หมดอายุสัมปทานลงในอีก 8 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,474.75 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงใน
อีก 7 ปขางหนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับทีร่าชพัสดุ ซ่ึงอาจถกูปรับเงื่อนไขการเชา ความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายสุัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับ
ซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนสูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดท่ีขาดไปจากพื้นที่
สัมปทาน สงผลไปยังตนทนุวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทคาดวาจากการทีบ่ริษัทเปนผูประกอบการรายใหญที่
มีความสัมพันธที่ดีกับชาวสวนปาลมบรเิวณใกลเคยีงและมีการซื้อผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเนื่อง 
จะทําใหแนวโนมท่ีบรษัิทจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถดุิบลดลง นอกจากนัน้ การที่บรษิัทมี
ระบบการผลิตที่ไดรับการปรบัปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอ จะทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทนุการ
ผลิตได 

 
5. การจําหนายน้าํมันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ 
ในป 2548 และป 2549 บรษิัทมีการจําหนายน้ํามนัปาลมดิบและน้ํามันเมลด็ในปาลมดิบใหกับ

ลูกคารายใหญรายเดียว ซ่ึงไดแก บริษัท ล่าํสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 95 และรอยละ 89 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิดความเสี่ยงในดานการพึ่งพิงลกูคารายใดรายหนึ่งเปน
สําคัญ แตเนือ่งจาก LST มีความสัมพันธท่ีดกีับบริษทัมาเปนเวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท รวมทั้งเปนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีฐานะการเงินที่
แข็งแกรง และมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึงเชื่อมัน่วาโอกาสความเสี่ยง
จากการสูญเสียลกูคารายนี้ไป หรือลูกคารายนี้ประสบปญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้นนอย นอกจากนั้น 
บริษัทยังมีความสามารถในการขายสินคาใหกับลูกคารายอื่นไดอีกดวย  
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

1. ความเปนมา 
 ผูเริ่มจัดตั้งบรษิัทฯ คือ นายวิชัย นามศริชัิย  ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนติิบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบยีนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ดวย
เงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดบิจากผลปาลมสด โดยบรษิทัฯมี
สวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพ้ืนที่ปลกูรวมมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดกระบี่และ

จังหวัดสุราษฎรธานี  
ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครอืจักรภพ หรอื ซีดีซี ซึ่งเปนสถาบัน

การเงนิเพื่อการพัฒนาของรฐับาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปนผู
ถือหุนรายใหญของบรษัิทฯ หลังจากซื้อหุนรอยละ 47 ของบริษัทฯ จากกลุมผูถือหุนทั้งชาวตางประเทศ

และในประเทศ 

ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งท่ี 1/2537 วันท่ี 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนมุัติ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อแลกกับหุนท้ังหมดของบริษัท พันธศรีววิัฒน จํากัด ในราคาหุนละ 40.9985 

บาท บริษัทพนัธศรีววิัฒน จํากัด มีบริษทัยอย 2 บริษทั ซึ่งเปนเจาของสัมปทานสวนปาลมน้ํามนัสอง

แหง มีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดมากกวา 20,000 ไร ในจังหวัดสรุาษฎรธาน ี ทั้งนี้การแลกเปลีย่นหุน

ดังกลาวมีมลูคารวมท้ังสิ้น 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บริษัทพันธศรวีวิัฒน จํากัดในครั้งนี้ 

ทําใหบริษัทฯมีพื้นท่ีปลกูปาลมน้ํามันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกวา 44,440 ไร    

   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่าํสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนจากผูถือ

หุนรายใหญของบริษัทฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) 

SENDIRIAN BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมด เมื่อรวมกับหุนเดิมที่มีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทําใหบริษัท ล่ําสงู 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถือหุนรายใหญของบรษิัทฯ โดยถือหุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 
66.29  
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2. การประกอบธรุกิจ 

 บริษัทฯดําเนนิกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงกลั่น

นํ้ามันปาลมดบิ ผลิตน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภณัฑอืน่เชน ไขมันผสม และเนยเทยีม  เปนตน 

บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พนัธศรวีวิัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมลูคา 

274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซึ่งเปนเจาของสวนปาลม

นํ้ามัน โดยบรษัิทฯไดมกีารเชาสวนปาลมน้ํามันจากบรษิัท พันธศรวีวิัฒน จํากดั นอกจากนี้แลวบรษิัท 
พันธศรวีิวัฒน จํากดั ไดถือหุน  99.99% ของบริษัท พนัธศรี จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเตม็มูลคา 

5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษวิวัฒน 

จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชาํระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามญั 5,000 หุน มูลคาหุนละ 

1,000 บาท) ท้ังสองบริษทันี้ไดรับสัมปทานการปลกูปาลมน้ํามันในเขตพื้นที่อําเภอชัยบรุีและอําเภอ

เคียนซา จังหวดัสุราษฎรธาน ีเปนจํานวนทัง้สิ้น 30,600 ไร จากกรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป  มีพ้ืนที่

ปลูกปาลมน้ํามันอยู 20,444 ไร  
    

 

   โครงสรางการถือหุนของบรษิัทฯ และบริษัทยอย 

 

 

 บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 

99.98% 

99.99% 99.99% 

(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา) 
บจ. ประจักษวิวัฒน 

บจ. พันธศรีวิวัฒน 

บจ. พันธศรี 

(เจาของสวนปาลมนํ้ามันท่ีชัยบุรีและเคียนซา) 

(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี) 
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3. โครงสรางรายได 
หนวย : ลานบาท 

ป 2549 ป 2548 ป 2547 ผลิตภณัฑ/บรกิาร ดําเนิน
การโดย จํานวน

เงิน 
% จํานวน

เงิน 
% จํานวน

เงิน 
% 

นํ้ามันปาลมดบิ บริษัท 588 86.48 353 84.16 582 8283 
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ บริษัท 61 8.97 48 11.59 90 1274 
อ่ืนๆ บริษัท 31 4.56 18 4.25 31 4.43 
รวมมูลคาการจําหนาย  680 100.00 419 100.00 703 100.00 
 

 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

หนา 8 : UPOICTF 

2.3      การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

1.ลกัษณะของผลติภัณฑ  
  1.1 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนน้ํามันทีไ่ดจากการสกดัผลปาลมสด โดยมีอัตรา

เปอรเซ็นตน้ํามันมากนอยข้ึนอยูกับคณุภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสดท่ีซื้อจาก
เกษตรกรรายยอยจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันอยูที่รอยละ 15 – 17 แตถาเปนผลปาลมสดจากสวนของบรษิทัฯ
เองจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันถึงรอยละ 20 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม ซึ่งเปนวัตถดุิบในการผลิต
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 

  1.2 น้ํามันเมล็ดในปาลมดบิ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันทีไ่ดจากการสกัดเมลด็ใน
ปาลม โดยมีอัตราเปอรเซ็นตนํ้ามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตอาหารสัตว  

นํ้ามันปาลมดบิและน้ํามันเมล็ดในปาลมดบิเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืน เชน นํ้ามนั
ปรุงอาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเคก็ เนยโกโก  ไอศครีม  ครมีเทียม  สบู  แชมพ ู
เทียนไข กลเีซอรีน สีอะมนิส สวนผสมอาหาร เคมีภณัฑ เคลือบดีบุก  อาหารสัตว และอื่นๆ  

นํ้ามันปาลมเปนน้ํามันท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมที่สูงกวา และมีเบตาแคโรทนีสูง ซึ่งเปน
ประโยชนตอสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับท่ีต่ํากวาน้ํามันพืชชนิดอ่ืน ทําใหไมเคลือบติดสิ่งทีท่อด 
ทําใหอาหารท่ีทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน  

 

 การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ   มีดังนี ้

น้ํามันปาลมดิบ

Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน การสกัดใหบริสทุธิ์

Hydrogenation Refining

- น้ํามันปาลมผานกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู นํ้ามันปาลมสเตรียรีน น้ํามันปาลมโอเลอีน - สบู

- มาการีน - ครีมใสขนม - เคลอืบดีบุก

- Vanaspati - ผลติภัณฑเบเกอร่ี แยกตัว เติมไฮโดรเจน แยกสวน เติมไฮโดรเจน - หมึกพิมพ

- ไขมันผสม - เคร่ืองสําอาง - นํ้ายาขัดเงา

- ไขมันสําหรับทอด - ไขมันสําหรับทําขนมปง กลเีซอรีน - ไขมันผสม - นํ้ามันสําหรับทอด - ไขมันผสม - ผงซักฟอก

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

- ไขมันนม - ไอศกรีม - ไขมันสําหรับทําเบเกอร่ี - นํ้ามันสลดั - เนยโกโก - สารหลอลืน่

- ไขมันผสมชอคโกเลตสําหรับเคลอืบ - Emulsifier - ไขมันทําลกูกวาด - บิสกิต

- สวนประกอบในสารเคมี

กรดไขมัน

- สบู  - เทียนไข    - ส ี   - สารตึงผวิ  - เรซิน  - เอสเทอร

กรดไขมัน - แอลกอฮอล  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

การแยกสวนและการสกัด การนําไปใชประโยชนอื่นๆ

Fractionation Technical Uses
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  ปจจัยท่ีมผีลกระทบตอโอกาสหรอืขอจํากดัในการประกอบธรุกิจ 
1. บัตรสงเสรมิการลงทุน 

 บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุตามรายละเอียดดังนี ้

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) ลงวนัที่ 28 มิ.ย. 
2538 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 30 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง 
ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับตั้งแตเริม่มีรายไดจากการประกอบกจิการคือตั้งแต 18 สิงหาคม 2538 
ถึง 17 สิงหาคม 2545 และไดรับลดหยอนภาษเีงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธทิี่ไดรับจากการลงทนุ
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนด 5 ป นับจากวันที่หมดอายุของสิทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลคอืนับตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2545 ถึง 17 สิงหาคม 2550 

1.2 บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1817/2539 สําหรับกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
ดิบ (CPKO) จากเมล็ดในปาลม ขนาด 4.17 ตันเมล็ดในปาลมตอช่ัวโมง โดยไดรบัสิทธิในการยกเวน
ภาษีเงนิไดนิตบุิคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันท่ี 11 มีนาคม 2541 ถึง 10 มีนาคม 
2549 และไดรับลดหยอนภาษีเงนิไดนิตบุิคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 
50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันท่ี 11 มีนาคม 2549 ถึง 10 มีนาคม 2554  

1.3 บัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวนัที่ 18 มกราคม 2548 โดยไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีตามพระราชบญัญัตกิารสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดบิและ
เมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษ
ดังกลาวรวมถงึการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิไมเกินเงนิลงทนุในโครงการ ซึ่ง
สิทธิประโยชนน้ีคาดวาจะสามารถใชไดในป 2550  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการกอสรางและการตดิตั้งเครือ่งจักร 

 
2.  การเชาที่ดนิสัมปทาน 

 บริษัทฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมน้ํามันจากบรษิัทพันธศรีววิฒัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของบริษทัฯ บรษิัท พันศรวีวิัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานที่ดินสองแหงคือชัยบุรแีละเคยีนซาจาก
บริษัท พันธศรี จํากดั และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากดั ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองเปนบรษัิทยอยของบริษัท
พันธศรวีิวัฒน จํากดั ท่ีดินสัมปทานทีไ่ดรับอนญุาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานที่ดินอําเภอชยับุรี 
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จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร จะหมดอายุในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 และสมัปทานที่ดินอําเภอ
เคียนซา จังหวดัสุราษฎรธาน ีจํานวน 10,600 ไร จะหมดอายุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557   

 สําหรับสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซานี้ บรษิัท พันธศรวีวิัฒน จํากดั ไดรับแจงจากสํานักงาน 
ธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ท่ีดนินี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลังโดยคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทํา
สัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวนัที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534  
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ไดบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินดังกลาวไวแลวในงบการเงนิจนถึง
ปจจุบัน  
 

2. การตลาดและภาวะการแขงขัน 

     ก.  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ 
กลยุทธการแขงขัน 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็น

ไดจากอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ํา นอกจากนั้นน้ํามันปาลมยัง
มีราคาถูกกวาน้ํามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหนํ้ามันปาลมไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและ
ตางประเทศ ที่ผานมาบริษัทฯผลิตน้ํามันปาลมเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก แตใน
บางสถานการณท่ีมีผลผลิตออกมามากเกินความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศ
เอ้ืออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะท่ีราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ 
บริษัทฯก็จะสงออกเพื่อท่ีจะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหบริษัทฯสามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทาง
ตรงกันขามถาผลผลิตปาลมสดออกมาคอนขางนอย และราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศอยูในระดับต่ํา
ในขณะท่ีราคาตลาดโลกก็อยูในระดับต่ําเชนกัน จะทําใหเกิดการแขงขันราคากันเองในประเทศ 

 เพ่ือที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทฯจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับต่ํา โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอยที่สุด 
และเพิ่มปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิต 

    
  ลกัษณะลกูคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 14 โรงงาน และ

มากกวารอยละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบท้ังหมดในประเทศ  เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
รายใหญเพียง 2-3 รายเทานั้น ดังนั้นในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย  จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลม
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ดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํามันปาลมทั้งหมดในประเทศ  ซึ่งบางครั้งรัฐบาลตองมีการอนุมัติ
ใหมีการนําเขาน้ํามันปาลม  ในทางตรงขามในชวงที่มีผลปาลมสดออกมามาก  ก็จะทําใหปริมาณน้ํามัน
ปาลมดิบมีปริมาณมากเชนเดียวกัน  ซึ่งบริษัทฯก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขาย
ในประเทศ  

 
   การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
บริษัทฯไดจําหนายน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบแกโรงงานกลั่นน้ํามันพืช

บริสุทธิ์และโรงงานทําสบูเปนหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี กาก
เมล็ดในปาลมจะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเลี้ยงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงานเพื่อ
เปนอาหารสัตว  ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการควบคุม
ของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางที่จะสง และคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ  
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม  
 

สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
         ในป 2549 บริษัทฯไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ 
 

ข.  ภาวะการแขงขัน  
สภาพการแขงขันภายในอตุสาหกรรม 

เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการ
ผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 59 โรงงาน ซึ่งยังมีกําลังการผลิตสวนเกินในระบบเหลืออีกประมาณ
รอยละ 50 นับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อใหโรงสกัด
ของตนเพิ่มอัตราการใชกําลังการผลิตและลดตนทุนตอหนวยใหมากที่สุด ทําใหบางครั้งไมไดให
ความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่อง
ของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอย
เพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตามมาอีกหลายประเภท
ตองอาศัยการลงทุนสูง  เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) ในขณะที่ปจจุบันมี
อุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมท่ีเหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพ้ืนฐานในประเทศเพียงเล็กนอย จึง
ตองอาศัยระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับ
ตอไป ไมวาจะเปนการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลมและอนุพันธ หรือไบโอดีเซล
อยางเปนระบบ  
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นอกจากนี้ ยังมีปจจัยท่ีควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณ
ผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ในอดีตที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ 
และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปน
หลัก ท้ังดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงเปน
หลัก อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอ่ืนที่ทดแทนกันได ก็มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดราคาขายภายในประเทศเชนเดียวกัน 

 
ในปจจุบันราคาขายสงของน้ํามันปาลมบรรจุขวดจะถูกควบคุมโดยกรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย ผูผลิตน้ํามันพืชจะไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑในราคาที่สูงกวาราคาควบคุม 
อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูผลิตประสบกับปญหาการขึ้นราคาของวัตถุดิบ ก็สามารถเสนอราคาใหมใหกับ
กรมการคาภายในพิจารณาได ปจจุบัน กรมการคาภายในจะควบคุมราคาน้ํามันปาลม ชนิดบรรจุขวด 
เฉพาะราคาขายสง ณ โรงงาน โดยยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก และน้ํามันปาลม    โอเลอีนบรรจุ
ขวด ไมจําเปนตองติดราคาขายปลีกบนฉลาก ระดับราคาที่จําหนายใหกับผูบริโภค     จะขึ้นอยูกับ
ชองทางการจําหนาย  เชน  ถาสินคาจัดจําหนายผานทางหางสรรพสินคา   ราคาก็จะถูกกําหนดโดย
หางสรรพสินคาตางๆ ซึ่งระดับราคาโดยทั่วไปจะต่ํากวาระดับราคาที่ติดบนฉลากขางขวด  เนื่องจาก
หางสรรพสินคาจะใชสินคาที่ขายในแผนกซุปเปอรมารเก็ตในการทําโปรโมชั่น นอกจากนี้บริษัทฯ  ยัง
ตองเสียคาใชจายอ่ืนๆ อีก เชน คาตั้งโชว และคาโฆษณาใหกับทางหางสรรพสินคา  โดย
หางสรรพสินคาจะนํารายไดในสวนนี้ไปลดราคาสินคาของบริษัทฯ เพื่อเปนการสงเสริมการขายทาง
หนึ่ง   และถาเปนการจําหนายตามรานคาปลีก สวนใหญระดับราคาขายจะเทากับราคาทีต่ิดบนฉลากขาง
ขวด 
 

สวนน้ํามันปาลมบรรจุแทงค เพื่อใชในอุตสาหกรรมจะไมถูกควบคุมราคาโดยหนวยงานของ
รัฐบาล  อยางไรก็ตามการแขงขันทางดานราคาก็ยังเปนกลยุทธหลักที่ใชในอุตสาหกรรม ซึ่งโดยท่ัวไป
แลวลูกคาจะไมใหความสําคัญกับคุณภาพของน้ํามันปาลม  ถาผูผลิตรายใดเสนอราคาขายที่ต่ํากวา ก็จะ
สั่งซื้อกับผูผลิตรายนั้นทันที แตมีลูกคาบางกลุมที่ตองการผลิตภัณฑนํ้ามันปาลมพิเศษ ซ่ึงผูผลิตตอง
ผลิตสินคาตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และจะเนนคุณภาพเปนหลัก 

 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการขยายตัวอยูในเกณฑสูงที่สุดในบรรดาพืชนํ้ามันท้ังหมด 

สาเหตุท่ีน้ํามันปาลมมีอัตราการขยายตัวของการบริโภค และมีสัดสวนการบริโภคมากที่สุด เนื่องจาก
ไดรับการสงเสริมและคุมครองจากรัฐ ซึ่งน้ํามันปาลมไดรับความนิยมในการนําไปใชปรุงอาหาร และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอยางกวางขวาง เพราะคุณสมบัติพิเศษของน้ํามันปาลมมีการดูดซับที่ต่ํากวาน้ํามัน
พืชชนิดอ่ืน จึงไมเคลือบติดสิ่งที่ทอด ทําใหของท่ีทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน 

 
เนื่องจากผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ซ่ึงไดแก นํ้ามันปาลม น้ันมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตวั 

สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอาหารประเภททอด ที่ตองการเนนคุณภาพของ
ผลิตภณัฑใหคงความกรอบและไมมกีลิ่นหืน ซ่ึงน้ํามันพืชประเภทอื่นไมมีคุณสมบัติดังกลาว จึงอาจ
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กลาวไดวาแนวโนมการเขามาทดแทนหรอืชิงสวนแบงทางการตลาดโดยน้ํามันประเภทอืน่ในอนาคต
สามารถทําไดยาก นอกจากนั้นหากพจิารณาถึงคูแขงรายใหมที่ตองการเขามาในอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม ก็จะเปนไปไดยากเชนกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงิน
ลงทุนสูงทั้งในดานเครื่องจกัรและเทคโนโลยีในการผลติ และเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานทีน่ําไปสู
อุตสาหกรรมตอเนื่องอีกหลายประเภท การมีช่ือเสียงทีด่แีละอยูในอุตสาหกรรมยาวนาน ยอมสามารถ
สรางความเชื่อถือและมีความไดเปรียบอยางชัดเจน 

 
ถึงแมวาประเทศไทยมีพันธะกรณีภายใต AFTA ที่จะตองนําน้ํามันปาลมเขาบัญชีลดภาษีนําเขา

เหลือ รอยละ 5 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2546 ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหคูแขงทั้งในและตางประเทศ
สามารถนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทฯ ได แตเนื่องจากการนําเขาน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงคนํ้ามันอีกครั้ง ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมทั้งมีตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ท่ีนําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก 

 
อยางไรก็ตาม ในบางชวงบางป อาจมีการพยายามลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมจากมาเลเซีย เพื่อ

ชดเชยปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงที่ราคาน้ํามันปาลมในประเทศและ
ราคาน้ํามันปาลมของมาเลเซียมีสวนตางของราคาสูง ทําใหราคาน้ํามันปาลมในประเทศผันผวน  

 
ในปจจุบัน การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอตกลงเขต

การคาเสรี  อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแต
วันท่ี 1 มกราคม 2546 สามารถปฏิบัติไดภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น ทําให
ยังคงไมมีความชัดเจน และอาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการในชวงผลปาลมขาดแคลน โดยเฉพาะ
เมื่อมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเซล ซึ่งอาจสงผลตอตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น 
ดังนั้น จึงควรกลับมาพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AFTA อยางจริงจัง ซ่ึงนาจะเปนวิธีที่สามารถ
แกปญหาทั้งระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาท่ีในการจัดสรร
ทรัพยากรไดอยางเต็มท่ี สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ใน
อนาคต หากผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปน
ลําดับ และหันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนาดานอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อ
เพ่ิมมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน  

 
อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย ยังตองคํานึงถึงปจจัยหลาย

ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผานมาอุตสาหกรรมประสบกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขีด
ความสามารถเพื่อการแขงขันกับตางประเทศ ที่สําคัญไดแก  

1. โครงสรางระบบสวนปาลมของไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหการ
บริหารจัดการสวนปาลมของตนเองไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหตนทุนการ
ผลิตสูง 
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2. ขาดการบริหารจัดการดานการแบงเขตพื้นที่การตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมให
สอดคลองกับพื้นท่ีปลูกปาลม (zoning) ทําใหมีการแยงกันซื้อผลปาลม และมีตนทุน
คาขนสงสูง นอกจากนั้น ยังสงผลใหเกิดลานเทซึ่งเปนแหลงกลางรับซื้อผลปาลม
จากเกษตรกรแลวนํามาขายตอใหโรงสกัดน้ํามันปาลม ขึ้นเปนจํานวนมาก โดย
ปจจุบันมีอยูกวา 400 แหงทั่วประเทศ 

3. ขาดการเชื่อมโยงของนโยบายภาครัฐ ไมวาจะเปนดานการสงเสริมการขยายพื้นที่
เพาะปลูกปาลม ดานการขยายกําลังการผลิตของโรงสกัดใหสอดคลองกับปริมาณ
ผลผลิต ดานการนําเขาสงออก ดานราคาผลผลิตและราคาสินคาบริโภค ดาน
นโยบายพลังงานทดแทน  เปนตน 

 
จํานวนคูแขงขัน 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมา

คือ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมน้ํามันออกเปน 3 
ประเภท ดังนี้ 

 -   บรษิัทผูปลกู ประมาณ 174 ราย พื้นที่เพาะปลกู ประมาณรอยละ 37 
 -   สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พ้ืนที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 16 
 -   เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นที่เพาะปลกู ประมาณรอยละ 46 
 

 ในปจจุบนั โรงงานสกัดน้ํามนัปาลมมีจํานวน 59 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูในเขตที่มีการ
เพาะปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบ่ี สรุาษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 
12 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบงไดดังนี ้

    -   โรงงานสกดัขนาดใหญ 38 โรงงาน กําลงัการผลิตรวมประมาณ 10 ลานตันทะลาย 
      ปาลมสดตอช่ัวโมง 

 -   โรงงานสกดัขนาดเล็ก 21 โรงงาน กําลงัการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลม 
      สดตอป 

 
ขนาดของบรษัิทเมื่อเทียบกบัคูแขง 
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ

ท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งทําใหบริษัทฯไดเปรียบบริษัทอ่ืนในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวนของ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 60 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมงนั้น ถือวามีขนาดที่
ใกลเคียงกับโรงงานสกัดอ่ืนๆ 

 
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
ภาพรวมของอุตสาหกรรม   
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ปาลมน้ํามันเปนพืชนํ้ามันท่ีใหผลผลิตน้ํามันสูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุน
การผลิตน้ํามันต่ํากวาพืชชนิดอ่ืน นํ้ามันปาลมจึงเปนน้ํามันพืชสําหรับการบริโภคที่มีราคาถูกท่ีสุด 
สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวาง 
ทําใหในบรรดาตลาดน้ํามันพืชทั้งหมดในประเทศ นํ้ามันปาลมจะมีสวนแบงในตลาดสูงสุด คือ
ประมาณรอยละ 70 ของน้ํามันพืชทั้งหมด โดยมูลคาของอุตสาหกรรมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000 
ลานบาท  

พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามันและโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบของประเทศไทย รอยละ 95 ตั้งอยูใน
ภาคใตของประเทศไทย โดยจังหวัดที่มีการเพาะปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุด คือ จังหวัดกระบี่ รองลงมา
คือ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และตรัง ตามลําดับ แตการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจาก
ประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 59 โรง มีกําลังการ
ผลิตของโรงงานรวมทั้งส้ินประมาณ 12 ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ไมสอดคลองกับพื้นที่เพาะปลูกที่
มีอยูประมาณ 2.8 ลานไร ซึ่งใหผลผลิตที่ประมาณ 6 ลานตันผลปาลมสดตอป จะเห็นวากําลังการผลิต
ของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีมากกวาอุปทานของผลปาลมสดที่มีอยูในปจจุบัน ถึงรอยละ 50 ภาวะ
ความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดังกลาว สงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลมดิบ ซึ่ง
เปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันปาลมของประเทศไทย  

อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ท่ีควรไดรับการพัฒนาอยางครบวงจร เริ่ม
ตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
การเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมี
ศักยภาพสูงทางดานการใชประโยชนพลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงชีวมวล จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภท
หนึ่งที่เปนแหลงทางเลือกในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามัน
ปโตรเลียมอยูในระดับสูง ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อสราง
ความมั่นใจในการเปนแหลงพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อสามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในลําดับตอไป ในขณะที่ทางภาครัฐก็มีสวนสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปน
พลังงานทดแทน โดยผลิตเปนไบโอดีเซล และไดตั้งเปาหมายการปลูกปาลมเพื่อเปนพลังงานทดแทน
ใหได 6 ลานไรภายในป 2552 ซ่ึงแบงเปนแหลงปลูกใหม 5 ลานไร และปลูกทดแทน 1 ลานไร  

จากผลงานวิจยัในป 2517 ไดศึกษาวาพื้นท่ีปลูกปาลมตองอยูบริเวณเสนรุงที่ 10 องศาเหนือใต 
ซึ่งหมายถึงภาคใตของไทยทีม่ีปริมาณน้ําฝนมาก แตปจจุบันพบวาพันธุปาลมน้ํามันไดถกูพัฒนาใหทน
กับสภาวะแหงแลงมากขึ้นเปนลําดับ ดังนั้นการขยายพืน้ที่ปลูกปาลมไปยังพ้ืนทีใ่นภาคอื่นๆ ก็มโีอกาส
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เกิดขึ้นได แตการพัฒนาโครงการไบโอดีเซลจะประสบความสําเรจ็ตอเนื่องหรือไมนั้น มีปจจยัหลาย
อยางเขามาเกีย่วของ ไดแก ราคาพืชเศรษฐกิจประเภทอื่น เชน ยางพารา เนื่องจากปจจบุัน ราคายางยงัถือ
วาอยูในระดับสูง เกษตรกรจึงหันไปปลกูยางพารามากกวาปาลมน้ํามัน นอกจากนั้น ยังมีเรื่องระดับ
ราคาน้ํามันปโตรเลียมในตลาดโลกทีผ่ันผวน และความไมชัดเจนของกลไกผลกัดนัตางๆ จากภาครัฐ 
เชน เง่ือนไขที่จะใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบมีสญัญาซื้อขายลวงหนา หรือ Contract Farming การ
วางแนวทางขององคกรนิตบิุคคลเฉพาะกจิ (SPV : Special Purpose Vehicle) การสนับสนุนกลาปาลม
และคาใชจายในการปลกูใหเกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําแกเกษตรกร  

ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ มาเลเซีย, อินโดนเีซีย, ไทย และไนจเีรยี โดยมีปริมาณ
ผลผลิตน้ํามนัปาลมตอปเรียงตามลําดับคือ 15.9 ลานตัน 14 ลานตัน 1.2 ลานตัน และ 780,000 ตัน โดย
มาเลเซียและอนิโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลม คิดเปนมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด  

 
พื้นที่ใหผลผลิต  
ในป 2549 คาดวามีพ้ืนที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันท่ีใหผลผลิตแลวประมาณ 2.3 ลานไร ซ่ึง

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎร
ธานี และชุมพร ในขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 24 และ 20 
ลานไรตามลําดับ 

 
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร 
ในป 2549 ผลผลิตปาลมน้ํามันท้ังประเทศเพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณรอยละ 48.08 เปน 6.54 

ลานตัน โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนมกราคมที่ 231,434 ตัน สูงสุดในเดือนเมษายนที่ 739,962 ตัน  ทํา
ใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูท่ี 1,167,126 ตัน เพ่ิมขึ้นถึงประมาณรอยละ 48.88 จากป 2548 โดยมี
ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือ ณ สิ้นป 2549 จํานวน 155,587 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2548 ที่ 103,971 ตัน จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็นวาเปอรเซ็นตนํ้ามัน (Oil 
Extraction Rate : OER) ในป 2549 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยยังคงอยูที่รอยละ 17.8 เทากับป 2548  

 
สถานการณตลาดและราคา  
ในป 2549 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่สูงกวาป 2548 โดยในเดอืนเมษายน 

ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดอืนท่ีสามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia 
Derivatives : 3rd Month) แตะระดับต่ําสุดของปท่ี 1,411 รงิกิตตอตัน และแตะระดับสูงสุดของปในเดอืน
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ธันวาคมที่ 2,032 ริงกิตตอตัน เฉลีย่แลวทั้งป 2549 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสง
มอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 1,560 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 1,398 รงิกิตตอ
ตันในป 2548 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 

 
ในขณะที่สถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศกลับสวนทางปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ

กับปกอนหนา เนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศที่เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ  48  โดยในป 2549 ราคา
ผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 2.05 – 3.33 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 2.25 – 3.58 บาท
ตอกิโลกรัมในป 2548) และราคาน้ํามันปาลมดิบอยูท่ี 14.20 – 18.31 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 14.24–
19.07 บาทตอกิโลกรัมในป 2548) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสด
และน้ํามันปาลมดิบท่ี 2.69 และ 15.77 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 ท่ี 2.98 และ 16.89 
บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ จะเห็นวาราคาโดยเฉลี่ยในป 2549 ลดลงจากป 2548 คิดเปนรอยละ 9.73 
สําหรับผลปาลมสด และรอยละ 6.63 สําหรับน้ํามันปาลมดิบ 

 

Source: Internal Trade Department 
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ท่ีมา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย UPOIC 

 
บริษัทฯ คาดการณวาราคาน้าํมันปาลมในป 2550 จะขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่สําคญัไดแก  
ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมลดลงหรือปจจยัที่ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 
1)  พื้นที่ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการปลกูปาลมในป 2546 และ 2547  
2)  อายุปาลมที่อยูในวัยการใหผลผลิตมีสัดสวนเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะปาลมที่ปลกูในป 2543 และ 

2544 โดยจะใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น 1.5 เทาจากป 2549 
ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้นหรือปจจัยท่ีทําใหผลผลิตลดลง 
1)  ปริมาณน้ําฝนและการกระจายของฝนในป 2548 ไมเอ้ืออํานวยตอการใหผลผลิตในป 2550 

ประกอบกับการพยากรณสภาพภมูิอากาศในป 2550 เชื่อไดวาอาจจะเกิดภาวะแหงแลงติดตอกัน
ยาวนานประมาณ 4 เดือนในชวงตนปอีกดวย จึงมีสวนซํ้าเติมใหผลผลติมีแนวโนมยิง่ต่ําลง 

2)   การขาดแคลนแรงงานที่เก็บเกี่ยวผลปาลมสดในเขตพื้นท่ีปลูกปาลมสูงที่เริ่มทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากมีแรงจูงใจใหเคลื่อนยายไปสูแหลงงานที่มีรายไดมากกวาเดิม
แตงานเบากวา เชน การกรีดยางพาราและการทํางานในสวนที่มีปาลมอายุนอย เปนตน ทั้งนี้การขาด

ราคานํ้ามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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แคลนแรงงานเก็บเกี่ยวไมไดมีผลโดยตรงตอการใหผลผลิต หากแตมีผลตอความสูญเสียที่สงผลตอ
ปริมาณและคุณภาพในเวลาเดียวกัน 

3)   การโคนลมปาลมที่มีอายุมากเพื่อปลูกทดแทน  ทําใหพื้นที่เก็บเกี่ยวลดนอยลง 
4)   จํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากประมาณ 43 โรงในป 2542 จน

ในปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 59 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 12 ลานตันผลปาลมสดตอป โดยเฉพาะในชวง 2 ปที่ผานมานี้ จํานวนโรงสกัดเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละปมีประมาณ 6 ลานตัน ทําใหเหลือ
กําลังการผลิตอยูอีกประมาณรอยละ 50 นับวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกัน
ซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกร เพื่อใหโรงสกัดของตนใชกําลังการผลิตใหไดมากที่สุด สงผลตอการ
เพ่ิมขึ้นของราคาผลปาลมสด  

5)  ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย 
(Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) โดยเฉลี่ยในป 2550 นาจะมีแนวโนมสูงกวา 1,560 ริงกิตตอ
ตัน ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยของป 2549  

6)  โรงงานไบโอดีเซลที่จะทยอยเปดในเชิงพาณิชยอยางเปนทางการในป 2550 จะทําใหเกิด
อุปสงคในน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นในระบบ ทําใหโอกาสท่ีราคาน้ํามันปาลมดิบจะลดต่ําลงเปนไปไดยาก 

 
เมื่อพิจารณาผลกระทบโดยรวมของปจจัยดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหแนวโนมผลผลิต

ปาลมน้ํามันในป 2550 ไดดังนี้ 
1) ปริมาณผลผลิตสดโดยรวมทั่วประเทศจะลดลงจาก 6.5 ลานตัน ในป 2549 เปน 6.0 ลานตัน 

ในป 2550 หรือลดลงประมาณ 7.0 เปอรเซ็นต 
2) ปริมาณผลปาลมสดในแตละเดือนจะกระจายใกลเคียงกัน หรือความสม่ําเสมอดีข้ึน ทั้งนี้

ผลผลิตจะต่ําที่สุดในเดือนมกราคม ท่ีระดับ 7.0 เปอรเซ็นตของท้ังป หรอืประมาณ 400,000 ตัน 
3) คุณภาพทะลายปาลมสดในชวง 4 เดือนแรก ซ่ึงสวนใหญเปนปาลมอายุมากกวา 16 ป จะ

แสดงใหเห็นถึงลักษณะทะลายไมสมบูรณมากกวาในชวงเดียวกันของปกอน อันเนื่องจากมีฝนตกชุก
และความชื้นสูงในชวงที่มีการผสมเกสร  (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2549) ประชากรแมลงผสมเกสรมี
นอย ทําใหการผสมเกสรไมทั่วถึงมีผลลีบ (Parthenocarpic fruit) คอนขางสูง  มีสวนทําใหเปอรเซ็นต
สกัดน้ํามันและเปอรเซ็นตเมล็ดในต่ําลงตามลําดับตั้งแตเดือนมกราคม เปนตนไปโดยเปอรเซ็นตสกัด
นํ้ามันนาจะต่ําสุดในเดือนเมษายน ที่ประมาณ 16 เปอรเซ็นต หลังจากนั้นจะคอยๆเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 
18.00 เปอรเซ็นต ในไตรมาสสุดทาย 
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4) สภาวะการแขงขันในการซื้อผลปาลมสดจะอยูในระดับปกติที่ไมมีผลรุนแรงตอราคามาก
นัก ท้ังนี้เนื่องจากการกระจายของผลปาลมสดแตละเดือนใกลเคียงกัน ดังนั้นราคาผลปาลมสดจะ
เปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาดเปนสําคัญ นอกจากนี้อาจจะไดรับอิทธิพลจากราคาน้ํามันปาลมดิบจาก
ประเทศมาเลเซีย ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการนําน้ํามันปาลมดิบ ประมาณ 40 เปอรเซ็นตไปใชใน
การผลิตไบโอดีเซล ซึ่งมีความเปนไปไดสูงและมีโอกาสที่จะผลักดันใหราคาน้ํามันปาลมดิบสูงขึ้นถึง
ระดับ 22 บาท / กิโลกรัมและราคาผลปาลมสดเฉลี่ยตลอดปประมาณ 3.50 บาท / กิโลกรัม 

 

 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 

ก.  ไบโอดีเซล 
ในปจจุบัน หากมีการกลาวถึงแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามัน

ปาลม ทุกฝายจะใหความสนใจในเรื่องของยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันป 2547-2572 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งไดกําหนดใหพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันและพื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2572 
เพ่ิมขึ้นเปน 10 ลานไรและ 9 ลานไร ตามลําดับ โดยกําหนดใหปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลมดิบอยูที่ 28 ลานตันและ 4.5 ลานตัน ตามลําดับ ตอมามีนโยบายเรงรัดการปลูกปาลมน้ํามันจาก
ปจจุบัน 2 ลานไรเปน 6 ลานไรภายในป 2552 ท้ังนี้เพื่อสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมจากการแปรรูป
อยางงายเปนการแปรรูปมูลคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพ่ือเปนแหลงพลังงาน
ทดแทนของประเทศในอนาคต เนื่องจากน้ํามันพืชชนิดอ่ืนไมเหมาะท่ีจะนํามาผลิตไบโอดีเซล โดยมี
ขอจํากัดดานราคาและตนทุนการผลิต  และปริมาณการผลิตที่ต่ํ าไม เพียงพอตอการบริโภค
ภายในประเทศเอง  

นโยบายภาครัฐที่ผลักดันเรื่องพลังงานทดแทน สืบเนื่องมาจากสถานการณราคาน้ํามัน
ปโตรเลียมมีแนวโนมทรงตัวอยูในระดับสูง จึงเปนที่มาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแหลงพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบตางๆ ประกอบกับกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมของโลกท่ีใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ
ชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจากปโตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาวิเคราะหวิจัยเพ่ือพัฒนาเปนแหลง
พลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน อยางไรก็ตามการผลักดันใหมีการ
ผลิตและการใชไบโอดีเซลอยางจริงจัง จะตองคํานึงถึงอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบท่ีมีอยูในระบบ 
ท้ังนี้เพ่ือรักษาเสถียรภาพและไมใหเกิดแรงกดดันตอราคาน้ํามันปาลมมากนัก 

ปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมที่ประมาณ 1,000,000 ตันตอป โดยในแตละ
ปมีปริมาณความตองการอุปโภคบริโภคน้ํามันปาลมประมาณ 800,000-850,000 ตัน ทําใหมีปริมาณ
นํ้ามันปาลมสวนเกินอยูบางท่ีจะสามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลได แตคิดเปนไมถึงรอยละ 1 ของปริมาณ
นํ้ามันดีเซลท่ีประเทศไทยใชอยู ในขณะที่กระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ 3 ภายในป 
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2554 ขอจํากัดท่ีสําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลจึงอยูที่ปริมาณและราคาของน้ํามันปาลม 
ซึ่งหากราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องจากการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด
ดังเชนปจจุบัน ตนทุนของไบโอดีเซลก็จะออกมาสูง ไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน สําหรับในเชิงปริมาณ มีขอจํากัดอยูที่ไมสามารถเพิ่มปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศ
ไดอยางรวดเร็ว  

 
ข.   อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน 
การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี  เปนอุตสาหกรรมตนน้ําท่ีตองให

ความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ด
พันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลว ยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย อันจะมผีล
ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุไมดี ปจจุบันมีพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุและ
ตนกลาพันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรง
ตัวในระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพ้ืนที่ปลูกปาลม เกษตรกรหลายพื้นที่จึง
ใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยางแพรหลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดในแถบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุปาลมน้ํามันตามมา 
ภาคเอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากขึ้น เนื่องจากหนวยงานของรัฐ
ไมสามารถผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุ
ปาลมที่ดีตองอาศัยเวลาไมนอยกวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตท่ีไดตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูก
ทดแทน (Replanting)  

 
ค.  การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต

มากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตท้ังหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นมี
สาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน โดยการนึ่งผลปาลม การแยกเมล็ดในปาลม และการสกัดน้ํามันออก
จากปาลม เนื่องจาก กระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการใชน้ําในปริมาณมาก สงผลให
เกิดน้ําเสียที่มีภาระความสกปรกของสารอินทรียสูง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังกอใหเกดิของเสยีใน
รูปของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch)   เสนใยปาลม (Fiber)   กะลาปาลม (Shell)  
และกากตะกอน (Decanter Cake) ดังนั้น การใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากปาลมเหลานี้ ซึ่งเปน
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แหลงพลังงานชีวมวลท่ีสําคัญ จึงเปนวิธีการที่สามารถลดคาใชจายสําหรับการกําจัดของเสีย และใน
ขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษท่ีเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ทางภาครัฐจึงไดเขามามีสวน
สนับสนุนโดยการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การสงเสริมดานเทคนิคและเงินทุนในการนําระบบกาซ
ชีวภาพ (Biogas) เขามาใชในโรงงาน และการปรับปรุงใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิตเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือ
สามารถจําหนายกระแสไฟฟานั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ ท้ังระบบกาซชีวภาพและระบบเชื้อเพลิงชีวมวลถูกนํามาใชในโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมหลายแหง และมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

นอกจากนั้น ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซ่ึงกาซเรือนกระจก
เปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีท่ีจะตองลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหนึ่งท่ีประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนิน
โครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพ่ือหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอนเครดิตที่ไดจาก
โครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซ่ึงเรียกวา 
Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 
CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งสนใจเขารวม
โครงการดังกลาว โดยเปนการใชเศษวัสดุเหลือทิ้งจากปาลม มาเปนแหลงเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
ทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม  
 

ง.  การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ท่ีควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการ

เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่ม
มูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมให
เปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ซึ่งตลาดโลกมีความตองการอยางมาก รวมไป
ถึงการตอยอดของอุตสาหกรรมดวยการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) 
เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ เยื่อไม และสรางสารตั้งตนอ่ืนๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาใน
ภายหลัง 

 
สภาพการแขงขนัในอนาคต ข้ึนอยูกับปริมาณผลปาลมสดที่ออกมาในแตละปและกําลังการ

ผลิตน้ํามันปาลมดิบของโรงงานสกัดทั้งหมด  หากมีจํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นมากกวา
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การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลกูปาลมน้ํามนั   ก็จะเกดิการแขงขันราคาในการซื้อผลปาลมสด  ทําให
ตนทุนน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย   

 การเปดเสรกีารคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซึ่งประเทศไทยไดปรับลดภาษี
นําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบยีบปฏิบัตแิละวิธกีาร
นําเขาดังกลาว ซ่ึงถาหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยท่ีมผีลผลติ
ตอไรต่ํา ในสวนของโรงงานสกัดน้ํามนัปาลม ก็จะไดรับผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง ไมสามารถแขงขันกบัมาเลเซียและอินโดนีเซียในดาน
ราคาได ดังนัน้ AFTA จะยงัคงมีผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทยเปนอยางมาก 

 สําหรับผลกระทบตอบรษัิทนั้น คาดวามีคอนขางนอย จากการที่บรษิัทมีระบบบริหารจัดการที่ดี
และมีการปรับปรุงประสิทธภิาพของเครื่องจักรและการผลิตตลอดเวลา อีกท้ังยังเปนเจาของสวนปาลม
ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ทําใหบริษัทมีตนทนุการผลิตต่ําสามารถแขงขันกับน้ํามันปาลมที่จะ
นําเขาจากประเทศมาเลเซยีได  

 
3.  การจัดหาผลิตภัณฑหรอืบรกิาร 
 ก. ลกัษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลติภัณฑ 

การผลิต  
บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามนัปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกดัน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ 

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

ปริมาณการผลิตเต็มที่ของผลิตภณัฑ (ตัน) 
แผนกน้ํามนัปาลมดิบ 2547 2548 2549 
     ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มที ่   360,000   360,000   360,000 
     นํ้ามันปาลมดิบ (18%)     64,800     64,800     64,800 
     เมล็ดในปาลม (5.25%)     18,900     18,900     18,900 
แผนกน้ํามนัเมล็ดในปาลมดบิ    
     เมล็ดในปาลมท่ีใชในการผลิตเต็มที ่ 26,250 26,250 26,250 
     นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%) 10,762 10,762 10,762 
     กากเมล็ดในปาลม (52%) 13,650 13,650 13,650 
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หมายเหตุ  กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลงัการผลิตเต็มท่ีที่ออกแบบไว เนือ่งจาก
ความแตกตางของปริมาณผลปาลมสดทีเ่ขาสูกระบวนการผลิต ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนที่
ตกในแตละป 

 
การจัดหาวตัถดุิบ 
เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองที่ปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัทฯ

ตองรับซื้อจากเกษตรกรรายยอย  เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน  
 
สภาพปญหาเกี่ยวกับวตัถุดบิ 
ปริมาณผลผลติปาลมสดขึ้นอยูกับระดับน้าํฝนและการดแูลรักษา คุณภาพของผลปาลมที่จะให

ไดน้ํามันปาลมดิบในอัตราสูงขึ้นอยูกับวธิีการตัดและเก็บเกีย่ว เนื่องจากการดแูลที่ดีและมีมาตรฐานใน
การเก็บเกีย่ว ทําใหคุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดแีละใหอัตราการสกัด
นํ้ามันปาลมดบิสูงกวาซื้อจากเกษตรกรรายยอย 

แตเนื่องจากผลปาลมสดมไีมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกดัน้ํามันปาลม ซึ่งมี
จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแตละป ทําใหเกิดการแขงขนัการซื้อผลปาลมสดเปนไปอยางเขมขน  แตอัตรา
การสกดัน้ํามนัปาลมที่ไดคอนขางต่ํา สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศที่แหงแลง อัตราการขาดน้ํา
ในดินทําใหผลปาลมสดทีไ่ดน้ันใหน้ํามนัปาลมดิบในอตัราต่ํา และการเก็บเกีย่วของเกษตรกรผูปลกู
ปาลมน้ํามันรายยอยไมไดมาตราฐาน คือมีการเก็บเกีย่วผลปาลมกอนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะ
ในชวงทีผ่ลปาลมสดมรีาคาสูง 

ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํมันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอไร 
และอัตราการสกัดน้ํามันปาลมดิบ เทากบัของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายใหคําแนะนํา
แกผูปลกูปาลมน้ํามันที่ตองการปรับปรุงคณุภาพปาลมน้าํมันตามมาตรฐานทั้งดานการดแูลรักษาและ
ผลผลิตตอไร เพื่อใหผลผลิตที่สงปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีคุณภาพมากขึ้น
นอกจากนั้น ผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยยังสามารถขอเขาเยี่ยมชมสวนของบริษัทฯไดอีกดวย 

บริษัทฯไดมีการคัดคณุภาพของผลปาลมสดจากผูปลกูปาลมน้ํามัน ณ จุดรับซื้อ แตวิธกีารน้ีไม
สามารถทําไดในชวงท่ีผลปาลมสดมีปริมาณนอย นอกจากนัน้บริษัทฯยังไดมีการแนะนําผูปลกูปาลม
นํ้ามันเกีย่วกับคุณภาพของผลปาลมสดท่ีควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเชื่อวาโปรแกรมการใหคําแนะนํา
แกผูปลกูปาลมน้ํามันทั่วไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดที่จะปอนเขาสูโรงงานใหมีคณุภาพ
ดีข้ึนและเปนการเพิ่มอัตราการสกดัน้ํามนัดวย โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซื้อผลปาลมสดให



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

หนา 25 : UPOICTF 

สูงขึ้นตามอัตราการสกัดน้ํามัน  ทั้งนี้เพ่ือเปนการจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผลปาลมสดท่ีมีคุณภาพ
เขาสูโรงงาน 

สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดน้ํามันปาลมดิบท่ีมีผลตอการใชวัตถดุิบนั้น เนื่องจากบริษัท
ฯไดใชแบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แลว  ดังนั้นการปรับปรุงเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
จึงขึ้นอยูกับการใชอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม บริษัทฯเห็นวาไมมี
เทคโนโลยีใหมๆท่ีไดพิสูจนแลวมาทดแทน แตอาจมีเทคโนโลยีอ่ื่นๆที่มผีลตอการใชวัตถุดิบหรือ
ปรับปรุงใหดข้ึีน ซึ่งขึ้นอยูกับวาคุมคากับเงินท่ีลงทนุหรอืไม โดยบริษทัฯยังคงคนควาเทคโนโลยีใ่หมๆ
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงการลดอัตราสูญเสียนํ้ามัน การกําจัดมลภาวะที่
เกิดจากการกระบวนผลิตซ่ึงเปนพิษตอส่ิงแวดลอม  

 
การปลูกปาลมทดแทน 
บริษัทฯเริ่มโครงการการปลกูปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 เปนระยะเวลา 10 ป เพื่อที่จะให

ผลผลิตที่สูงขึ้น การเปลีย่นแปลงนีเ้ปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซ่ึงจะ
ทําใหมาตรฐานการปลกูปาลมดีข้ึน และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงขึ้นดวย 

บริษัทฯ ไดทําการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนทั้งหมด 2,254.22 เฮกตาร หรือประมาณ 14,089 ไร  
และสามารถเก็บเกีย่วไดแลว 841.43 เฮกตาร หรือ 5,259 ไร  

นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดคัดเลือกเมล็ดพนัธปาลมที่มีคุณภาพสาํหรับโครงการปลกูปาลม
ทดแทน และเนนการจัดการควบคุมสัตวที่จะมาทําลายตนปาลมน้ํามันที่มีอายุนอย และเชื้อโรคท่ีอาจ
เกิดขึ้นได เพื่อไมใหมีผลกระทบตอตนปาลมน้ํามัน 

 
จํานวนผูจําหนายวัตถดุิบ 
บริษัทฯมีการซื้อผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสรุาษฎรธานี โดยไมมีรายใดที่

บริษัทฯซื้อผลปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดทั้งหมด  
 

สัดสวนการซ้ือวัตถดุิบในประเทศและตางประเทศ 
เนื่องจากวัตถดุิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขาสู

กระบวนการผลิตโรงงานสกดัน้ํามันภายใน 24 ช่ัวโมง มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลม
เพ่ิมสูงขึ้นเกินกวามาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ  ซ่ึงมีผลใหถกูตัดราคาเมื่อมีการสงมอบ 
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ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไมมีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาในรปูของ
นํ้ามันปาลมดบิ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ ์

 
       ข.   ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง กลไกการ
ปฏิบัติงานที่จะควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการนั้นจะสงผานมายังการฝก
ปฏิบัติของพนกังานและผูบรหิารของบริษัทตองมีจรยิธรรมในการบริหารงาน บรษิัทฯไดมีนโยบายและ
วิธีปฏิบัติเพ่ือใหแนใจวากระบวนการผลิตจะกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยในป 2547 บริษทัได
เขาสูระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อใหโครงการบริหารส่ิงแวดลอมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไดรับการรับรองในเดือนพฤษภาคมป 2549 

โรงงานสกัดน้าํมันเมลด็ในปาลมดิบนัน้จะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียที่เปน
ชีวะภาพนัน้มีเพียงเล็กนอยมาก ซ่ึงจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกดัน้ํามันปาลมดิบ 

สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนัน้มีของเสียดังตอไปนี้ 
ของเหลว 
ข้ีน้ํามันและของเหลวจากหมอนึ่งนั้นจะถกูดักเก็บและแยกเอาน้ํามนัออก เพื่อรอจาํหนายเปน

นํ้ามันที่มีคุณภาพต่ํา ในสวนที่เหลือจะถกูสงลงในบอนํ้าเสียของบริษัทฯ 
น้ําเสียของบรษิัทฯจะถกูปลอยลงในบอนํ้าเสีย บอน้ําเสียมีทั้งหมด 8 บอ และนํ้าเสยีจะไหลลงที

ละบอๆอยางตอเนื่อง ซึ่งในชวงนี้มีการยอยสารชีวะภาพ การไหลของน้าํเสียในบอนํ้าเสียนั้นบริษัทฯ ใช
ระบบน้ําตกคอืไหลลงทลีะบอซึ่งมีระดับลดหลั่นกันลงมา บอนํ้าเสียสี่บอแรกจะลกึสําหรับการยอย
สลายโดยไมใชออกซิเจน และบอน้ําเสียสองบอสุดทายจะตืน้เพื่อทีจ่ะใหออกซิเจนชวยยอยสลาย น้ํา
เสียท่ีถกูยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูที่เก็บน้ําเสียในสวนของบริษัทฯ ซึ่งเปนที่สูงโดยใชทอใตดิน น้ํา
เสียท่ีเก็บไวในสวนของบรษิัทฯจะปลอยลงสูรองคูนํ้าทีต่ื้นกระจายอยูในสวน เพื่อใหซึมเขาสูผิวดนิเปน
การเพิ่มสารอาหารในดนิแทนการใสปุยตอไป ระบบนี้เปนเทคโนโลยทีี่ไดพิสูจนแลวและโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมดบิหลายโรงงานนิยมใชกัน รองคูน้ําสําหรับน้าํเสียน้ีจะมีระยะเวลาการดูดซึมและ
ระยะเวลาหมุนเวยีนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทฯ ใชเนือ้ที่มากกวา 850 ไร สําหรับการกระจายน้าํเสียที่
บําบัดแลวลงสูดินและถูกควบคุมดูแลดวยพนกังาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียที่จะปลอยลงสูแมน้ําลําคลองตองไมเกิน 20 
มิลลกิรัมตอลติร บรษิัทฯ ไมไดปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูแมนํ้าลําคลอง แตจะนาํไปใชประโยชนใน
สวนของบรษัิทฯ ดังกลาวแลวขางตน บอน้ําเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ ตะกอนที่ขุดออกจากบอน้ํา
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เสียน้ันจะถูกเก็บไวในบอตากแหงเปนระยะเวลา 1 ปเพื่อใหเกิดสารอาหารที่มีคุณภาพ ตะกอนที่ตาก
แหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯสําหรับทดแทนปุยในชวงหนารอน  
             ของแข็ง  ไดแก  ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร,  เปลือกเมล็ดปาลม, ข้ีเถา ควันดําและเขมา 

ทะลายเปลาถกูนําไปปกคลมุหนาดินในสวนของบริษัทฯเพ่ือทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือก
เมล็ดปาลมจะเปนเชื้อเพลิงแก Boiler หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอืน่ท่ีตองการ ตะกอนที่
ขุดจากบอน้ําเสียจะใชเปนประโยชนในสวนของบริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของน้ําผสม
ตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขดุรองน้ํารอบสวนเพื่อดักน้ําไหลลงสูท่ีอ่ืน 

บริษัทฯ ไดมกีารปรับปรุงเครื่อง Boiler และการปอนเชื้อเพลิงเขาสู Boiler ซึ่งมีผลตอการลด
ควันดําและเขมาของโรงงาน อยางไรก็ตามควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
ท่ีเปนปญหาอยูน้ีอาจมาจากเชื้อเพลิงที่ปอน เชน ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลม คาควันดําและเขมาของ
โรงงานสกัดน้าํมันปาลมดิบจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 400 มิลลิกรมัตอ
ลูกบาศกเมตร ซึ่งโดยปกตแิลวสําหรับอุตสาหกรรมนี้จะอยูระหวาง 600 – 1400 มิลลกิรัมตอลกูบาศก
เมตร ปญหาควันดําและเขมานี้ทางชมรมโรงสกัดน้ํามนัปาลมดิบซึ่งบริษัทฯเปนสมาชิกไดรวมทุนกัน
วิจัยปญหาดานเขมาและควนัดําสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมดิบโดยรวมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เพื่อเปนการลดปญหาควันดําและเขมาอยางเรงดวน บรษิัทฯ
ไดดําเนนิการติดตั้งระบบกําจัดควันไฟและเขมานี้เปนท่ีเรียบรอยแลวตัง้แตป 2546  

 
4.   งานท่ียังไมไดสงมอบ 
                -   ไมมี   - 
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2.4 การวิจัยและการพัฒนา 
 

บริษัทฯมิไดมทีีมวิจัยและพฒันาเปนของตนเอง แตมกีารวาจางผูเชี่ยวชาญทางดานสวน เขามาเปน
ท่ีปรึกษา และใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนาสวนของบริษัทฯ เพื่อใหมีผลผลิตตอไรสูง  ตนทุนต่ํา 
โดยผูเชี่ยวชาญดังกลาวจะเขามาปละครั้ง  
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2.5      ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

1.   ลกัษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร 
บริษัทฯมีทรพัยสินถาวรท่ีใชประกอบธรุกจิสวนปาลมน้าํมันที่เปนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ดังนี ้
 
ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ ์

มูลคาตาม 
บัญชีสุทธิ (บาท) 

1. ที่ดินปลกูสวนปาลม 24,776.27 - นส.3ก, นส.3,
โฉนด,นส.2,สัญญา
ซื้อขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงนิ 

78,835,310 

2. ที่ดินโรงงาน,สํานักงาน,บานพัก    
2.1. ท่ีดินสําหรับโรงงานสกดัน้ํามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมลด็ในปาลมดิบ, สํานักงาน และ
บานพัก 

   203.47 - นส.3ก, โฉนด และ 
ภบท.5 

1,910,627 

     2.2.ที่ดินเพือ่สรางบานพักพนักงาน (ยกเลิก      
     โครงการแลว) - บานน้ําจาน ต.กระบีน่อย       

     24.00 - โฉนด 22,749,413 

     2.3.ที่ดินเพือ่สรางสํานักงาน (ยกเลิกโครงการ) 
     ถ.อุตรกิต ต.ปากน้ํา อ.เมอืง จ.กระบ ี

           0.94 
  

           - โฉนด 20,033,298 

รวมท่ีดินทั้งหมด 25,009.77  123,528,648 
หัก สํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน   (14,487,948) 
 รวมทีด่ินท้ังหมดสุทธ ิ  25,009.77  109,040,700 
  
3. อาคารสํานกังานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน, 
บานพักพนักงาน 

เจาของ 49,483,903 

4. เครื่องจักรและอุปกรณ  
     4.1โรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมลด็ในปาลมดิบ เจาของ 58,773,171 
     4.2 เครื่องจกัรและอุปกรณท่ีใชในการเกษตร เจาของ 5,185,439 
           รวมเครื่องจักรและอุปกรณ  63,958,610 
5. ยานพาหนะ เจาของ 7,390,147 
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 6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานกังาน  เจาของ 4,625,176 
 
ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ ์

มูลคาตาม 
บัญชีสุทธิ (บาท) 

7. ตนทุนการพัฒนาการปลกูปาลมน้ํามนั  เจาของ 164,768,789 
8. คาสินอาผล  เจาของ 14,067,404 
           รวมทรพัยสินถาวร   413,334,729 
  
 บริษัทยอยของบริษัท  พันธศรวีวิัฒน จํากัด มีท่ีดินที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซ่ึงบริษัท  
พันธศรวีิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบรษัิทฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
บริษัท พันธศรี จํากดั 

ที่ตั้งสัมปทาน   : ตําบลชยับุรี กิ่งอําเภอชยับรุี สุราษฎรธานี 
พื้นที่สัมปทาน   : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวนัท่ี 2 มกราคม 2528 ถึงวนัที่ 1 มกราคม 2558 

  
บริษัท ประจักษววิัฒน จาํกัด 

ที่ตั้งสัมปทาน   : ตําบลเคยีนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา 
 สุราษฎรธาน ี

พื้นที่สัมปทาน   : 10,600 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2527 ถึงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2557 
 
เนื่องจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทยอย  ทําใหมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปน

พ้ืนที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมท้ังหมดของบริษัท โดย
แบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,874.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 11 ปขางหนา และสวนเคียน
ซา 8,474.75 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 10 ปขางหนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราช
พัสดุ ซึ่งจะตองเสียคาเชาใหแกที่ราชพัสดุตั้งแตป 2534 เปนตนมา  ดังนั้นบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
ซึ่งเปนเจาของพื้นที่สัมปทานจึงไดตั้งสํารองคาเชาที่ดินทั้งหมดไวแลวในป 2549 เปนจํานวน 18.75 
ลานบาท    ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวน
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ปาลมดังกลาว  จะทําใหบริษัทฯตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อ
ทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นท่ีสัมปทาน ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย  สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น  
 

2.  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบรษิัทยอย 
 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยน้ัน ข้ึนอยูกับวาธรุกจิของบริษัทยอยสอดคลองกบัธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯหรือไม  และทาํใหบริษัทฯไดรับผลประโยชนเพ่ิมขึ้นหรอืไม  โดยมีสัดสวนเงนิลงทนุไม
เกินรอยละ 50 ของสินทรพัยรวม และบริษัทฯตองมสีวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการ
ดําเนินธรุกิจ  รวมถึงการสงตัวแทนของบริษัทฯเขาเปนกรรมการ หรอืผูบริหารในบริษัทดังกลาว 
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2.6 โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

- ไมมี - 
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2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีท่ีอาจมผีลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรอืบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวา  

รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วนัสิ้นปบัญช ี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ

บริษัทยอยที่มจีํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถอืหุนของงบการเงินรวม ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 
2549  นอกจากสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษววิัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบรษิัทยอยของ
บริษัท พันธศรีววิัฒน จํากัด   และบริษัท พนัธศรีววิัฒน จาํกัดเปนบรษิทัยอยของบรษิัทฯ ซึ่งไดเชาพ้ืนที่
น้ีทําสวนปาลมน้ํามัน  โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมน้ํามันดังกลาวนีอี้กตอหน่ึง   บริษัท พนัธศรีววิัฒน 
จํากัด ไดรับแจงจากสํานกังานธนารกัษ จงัหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลงัวา ที่ดินนีเ้ปนที่ดิน
ราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจง
ใหความรวมมอืในการทําสญัญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวนัที่ 1 มกราคม 2544  โดยใหชําระคาเชา
ท่ีดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงนิประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบรษัิทยอยที่
เกี่ยวของในเรือ่งดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2549 
ท้ังหมดไวในบัญชีแลว 

  

 2) คดีท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกจิของบริษัทอยางมีนัยสําคญั 
----------ไมม-ี-------- 

 
3)        คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิัท 

----------ไมม-ี-------- 
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2.8      โครงสรางเงินทุน 
1.  ทุนเรอืนหุน 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีน 324,050,000 บาท เรียกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุน

สามัญ 32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
 2.  ผูถือหุน 

ก. รายชือ่กลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ. วนัที่ 25 สิงหาคม 2549 
 

ช่ือผูถือหุน/กลุมผูถือหุน สัญชาต ิ รอยละของจํานวนหุนสามญั 
ท้ังหมดที่ออกและเรียกชําระแลว 

1. บริษัท ล่ําสงู (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)ก ไทย 68.69 
2. บริษัท วัฒนโชติ จํากัด ไทย 7.43 
3. บรรษัทเงนิทุนระหวางประเทศ ไทย 2.29 
4. บริษัท กรุงเทพประกันภยั จํากัด (มหาชน) ไทย 1.86 
5. นายสมเกยีรติ พีตกานนท ไทย 1.68 
6. นายธรรมนญู สหดิษฐดํารงค ไทย 1.23 
7. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด ไทย 1.12 
8.บริษัท กรนีสปอต (ประเทศไทย) จํากัด ไทย 0.76 
9. นายชวลิต เชาว ไทย 0.71 
10. นายบุญเสริม คุมพวงเพชร ไทย 0.66 
ท่ีมา :  บรษิัท ศูนยฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 
กโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธรุกิจของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

-โครงสรางผูถอืหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2549 
ท่ีมีผูถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป ดังนี ้

 

ช่ือผูถือหุน/กลุมผูถือหุน  รอยละของจํานวนหุนสามญั
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว 

1. บริษัท ล่ําสงู โฮลดิ้ง จํากดั  40.14 
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD  19.21 
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3.  CIMB-GK SECURITIES PTE LTD 12.30 
ท่ีมา :  บรษิัท ศูนยฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

- ลักษณะประเภทธรุกจิ เปนผูผลิตและจัดจาํหนายผลิตภณัฑน้ํามนัพืช, เนยเทยีมและไขมันพืช
ผสม 
ขโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธรุกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด  

-โครงสรางผูถอืหุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 ที่มีผูถอืหุน
ตั้งแต รอยละ 10 ข้ึนไป ดังนี ้

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจํานวนหุนสามญั 

ท้ังหมดที่ออกและเรียกชําระแลว 
1 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 

(มีผูถือหุนหลกัคือ บริษัทกาลาทีเอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิ
ออกเสียงรอยละ 75.324 ท้ังนี้ บริษัทดังกลาวมีนาย วงั ตา เลียง 
และภรรยา ถือหุนรอยละ 50.70  
นาย วงั ชาง ยงิ รอยละ 34.47 และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 14.83) 

51.00 

2 นาย วงั ตา เลยีง  24.50 
3 นาย วงั ชาง ยงิ  24.50 

  
- ลักษณะประเภทธรุกจิ เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทนุในบรษิัทอ่ืน 
  

 

ข. กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ 
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายในการดําเนนิธรุกจิของบรษิัทฯ และมกีารสงตวัแทนเขามาเปนกรรมการ 5 ทาน 
(กรรมการบรหิาร 3 ทาน,  กรรมการ 1 ทาน  และกรรมการผูจดัการ 1 ทาน) 

 
3.  นโยบายการจายเงินปนผล 
ตั้งแตป 2536  เปนตนไป บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของ

กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ท้ังนี้ยอมขึ้นกบัภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพื่อการลงทุนเปนหลัก  
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บริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2548 ในอัตราหุนละ 1 บาท คิด
เปนรอยละ  85.47 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2549 
ในอัตราหุนละ 3 บาท คิดเปนรอยละ 62.60 ของกําไรสทุธิ ซึ่งเปนจํานวนเงนิสูงกวาป 2548 และสูงกวา
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  

 
บริษัทยอยยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ทั้งนี้ข้ึนอยูกบัผลการดําเนนิงาน และ

กระแสเงินสดของบริษัทยอยนั้นๆ 
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2.9       การจัดการ 
 

1.  โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ 

 
ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย 

 
 ช่ือกรรมการ ตําแหนง 

1. นายมีชัย วรีะไวทยะ1 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายธีระ  วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายวศนิ ปจจกัขะภตั ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายเกษม สนทิวงศ ณ อยุธยา2 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายพละ สุขเวช3 กรรมการอิสระ 
7. นายเดวิค พารค4 กรรมการอิสระ 
8. นายวงั ตา เลยีง กรรมการ 
9. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย กรรมการผูจดัการ 

10. นายวงั ชาง ยิง กรรมการบริหาร 
11. นางสาวอัญชลี สืบจันทศริ ิ กรรมการบริหาร 
12. นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ: 1นายมีชัย วีระไวทยะ ลาออกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 
2นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา ไดขอลาออกจากตาํแหนงกรรมการในเดือนพฤศจิกายน 2549 

เนื่องจากไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

3นายพละ สุขเวช ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 เพื่อใหเปนไปตามขอแนะนําของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามหลกัการกาํกับดุแลกิจการมี่ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 

  4นายเดวิค พารค ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 
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รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบรษิัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 
และรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2 

 
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตดัสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษิัทฯ   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบรหิารดําเนนิการใหเปนไปตามแผนธรุกิจ

และงบประมาณ เพื่อบรรลถุงึเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน 
3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ

มาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมท้ังมีการตดิตามการดําเนินการใน
เรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารอยางชัดเจน 

5. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชดัเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน 

6. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงนิของบริษัทฯในรายงานงบการเงนิ
ของบริษัทฯและบริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ56-1) 

7. คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ เพือ่
บริหารงานบรษิัทฯภายใตขอบเขตอํานาจทีใ่หไว 

8. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และ
การประชุมผูถอืหุนอยางนอยปละครั้ง 

 
ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 
  -   นายธรีะ วิภชูนิน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  -   ดร.วลิาศ สินสวัสดิ ์   กรรมการตรวจสอบ 
  -   นายวศิน ปจจักขะภัติ*   กรรมการตรวจสอบ 
  -   นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา*  กรรมการตรวจสอบ 
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หมายเหต ุ: *ในเดือน พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการไดแตงตั้งนายวศิน ปจจักขะภัติ เปนกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งทาน และนายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก
ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ 
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี

ความถูกตองครบถวนเปนที่ เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยท่ัวไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
5. จัดทํารายงานการกํากับดูแลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

6. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการ
ตรวจสอบ การดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ียอมรับโดยทั่วกัน 

7. ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป 

8. สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจ
มีการทุจริตหรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียง และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

9. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย  หรือ
ขอกําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน 
และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

10. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย 
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11. คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯและคาสอบบัญชีประจําป  เ พ่ือนํา เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

12. แตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบภายใน 
2.   การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

เนื่องจากบริษทัฯ มิไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการจงึ
มอบหมายใหกรรมการแตละทานทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม และนําเสนอ
รายช่ือใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพ่ือพจิารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตอง
มีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรพัย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณทีจ่ะเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ 

ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการทีม่าจากผูถือหุนราย
ใหญแตละกลุม  แตใหสิทธิการแตงตั้งกรรมการ โดยวิธีทีผู่ถือหุนสามารถแบงคะแนนเสยีงของ
ตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยเพยีงใดกไ็ด (Cumulative Voting) 
 
3.   คาตอบแทนผูบริหาร     
3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ก.  คาตอบแทนกรรมการรวม 12 ทาน ในป 2549 เปนจํานวนเงินเทากับ 7,700,000 บาท โดย

เปนคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมกรรมการ ซึ่งมีการจายเปนรายเดือนดังนี้ 
 

  คาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1. นายมีชัย วรีะไวทยะ 60,000  
2. นายธีระ  วิภูชนิน 40,000 40,000 
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ ์ 40,000 40,000 
4. นายเกษม สนทิวงศ ณ อยุธยา 40,000 40,000 
5. นายพละ สุขเวช 40,000  
6. นายเดวิค พารค 40,000  
7. นายวศนิ ปจจกัขะภตั ิ 40,000  
8. นายวงั ตา เลยีง 40,000  
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9. นายวงั ชาง ยิง 40,000  
10. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 40,000  
11. นางสาวอัญชลี สืบจันทศริ ิ 40,000  
12. นางสาวปยธิดา สุขจันทร 40,000  

 
 ข. คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทฯ จํานวน 7 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน 
และโบนัส เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,314,280 บาท  
 
หมายเหตุ  คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ 
และผูจัดการฝาย 4 รายแรกตอจากรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายท่ี 4 ทุกราย 
 

3.2 คาตอบแทนอื่น 
               บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกผูบริหาร   สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
น้ัน ผูบริหารของบริษัทฯไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ คือรอยละ 5 ของเงินเดือน ยกเวน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ที่ไมไดมีการจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

4.  การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการ
เสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพและเปนไปตามนโยบายที่วางไว  จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให
เปนหลักในการดําเนินธุรกิจ และใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยดังนี้ 

1.   นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ   (Policy on Corporate Governance) 

คณะกรรมการเชื่อม่ันวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนสวน
สําคัญในการนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน จึงได
กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุม
ภายใน การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ความโปรงใสในการบริหารงาน การ
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กําหนดนโยบายและการเปดเผยขอมูล ซึ่งไดมีการเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวใน
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจไดจัดทําเปนลายลักษณอักษรเปนที่เรียบรอยแลว คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดมีมติอนุมัติประกาศและไดประกาศใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติแลว อีกทั้ง
ยังไดมีการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่ดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กําหนด  

 
2.   สิทธิของผูถือหุน  : สิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน     
      (Shareholders: Rights and Equitable Treatment) 

บริษัทฯเคารพสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมดวยความเปนธรรม ไมวาจะ
เปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทฯที่
ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทฯมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ 
อยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ในป 2549 บริษัทฯได
จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนที่สํานักงานกรุงเทพของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจัดสง
หนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนวันประชุม 10 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีบันทึก
การประชุมของการประชุมครั้งที่ผานมา เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได อยางไรกต็ามบางวาระ
ในหนังสือนัดประชุมอาจยังมีขอมูลไมครบถวนตามขอพึงปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชน 
ขอพิพาททางกฎหมายของบุคคลที่เสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการ วิธีสรรหากรรมการ ขอมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ   

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะ พรอมรายชื่อกรรมการอิสระซึ่งเปนผูรับมอบ
อํานาจจากผูถือหุนในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถมาดวยตนเอง  หรือไมสามารถมอบอํานาจใหผูอื่น
มาประชุมแทนได 

ในระหวางการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับ
ระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุก
รายมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม เพื่อสามารถ
ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯมีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ พรอมกับการปฏิบัติตามนโยบายการจายเงินปนผลตามที่ไดกําหนดไวใหแกผูถือหุน 
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3.   สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ     (Various Groups of Stakeholders) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย
ภายในไดแก พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ คูคา ลูกคา ชุมชน และ
สังคม แตเน่ืองจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังน้ันบริษัทฯจะพิจารณา
ถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาว
ไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไวดังนี้ 

-  พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จกาวหนาของ
บริษัทฯ บริษัทฯจึงสนับสนุนพัฒนาใหพนักงานทุกคนมีความรูความสามารถ นอกจากนี้ 
บริษัทฯมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค มีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเปนธรรม  

-  ผูถือหุน บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เชื่อถือได และ
แนวแนที่จะสรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพื่อเพิ่มมูลคาหุนใหกับผูถือหุน 

-  เจาหนี้  บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง  

-  คูคา  บริษัทฯ ถือวาคูคาเปนผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคูคา 
รวมถึงการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจกับคูคาเปนไปอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม 

- ลูกคา  บริษัทฯ ไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

- สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทฯไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย และไดเขารวมโครงการ “อนุรักษพลังงาน” ของกระทรวงพลังงาน 
นอกจากน้ี บริษัทฯยังใหความสําคัญและรวมกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ  

ทั้งนี้บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่อให
สิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี และเชื่อม่ันวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามแนวทางขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร สรางงาน และสรรคสรางองคกรใหมี
ฐานะการเงินท่ีม่ันคงอยางยั่งยืนได 
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4.   การประชุมผูถือหุน   (Shareholders’ Meeting) 

ในป 2549 บริษัทฯ มีการประชุมผูถือหุนท้ังหมด 1 คร้ัง เปนการประชุมสามัญประจําป ณ 
หองประชุมชั้น 7 สํานักงานกรุงเทพ เลขที่ 947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ  เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2549 ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงให
ขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามวาระการประชุมท่ีกําหนดไว 
และยังกําหนดใหมีวาระอื่นๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาได รวมทั้งได
บันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุม อยางไรก็ตาม ในหนังสือนัด
ประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ยังไมไดระบุวิธีสรรหากรรมการ  และคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทอื่น
ท่ีอยูในธุรกิจใกลเคียงกัน  นอกจากนั้น บริษัทฯยังไมไดจัดใหมีชองทางการเผยแพรรางรายงานการ
ประชุมใหผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป  ซึงบริษัทฯคาดวาจะ
ดําเนินการดังกลาวไดทันกับการประชุมผูถือหุนในป 2550   

 

 
5.   ภาวะผูนําและวิสัยทัศน   (Leadership and Vision) 

คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน เปาหมาย 
นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้ง
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหม่ันใจวาการดําเนินธุรกิจเปนไปตาม
เปาหมายและแผนงานที่วางไว 
 
6.   ความขัดแยงทางผลประโยชน   (Conflict of Interest) 

คณะกรรมการบริษัทฯดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เริ่ม
ตั้งแตการจัดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
สงเสริมใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใช
ขอมูลภายใน ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
และเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก และหามซื้อหรือขายหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซ้ือหรือขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนดวย โดย
กําหนดใหกรรมการและผูบริหารหมายรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 
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59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจาก
วันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับบริษัทฯ รวมถึงใหกรรมการทุก
ทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯตอคณะกรรมการทุกไตรมาส  

นอกจากน้ี ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯผานคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่วกบั
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความ
เหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยได
มีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯทุกไตรมาสอยาง
เครงครัด รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) ดวย 
 
7.  จริยธรรมธุรกิจ   (Business Ethics) 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปน
สิ่งจําเปนตอความมั่นคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว จึงมีการจัดทําระบบ ISO 
9001:2000 ซึ่งเปนระบบเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการกับลูกคา ท้ังนี้เพื่อให
ผูบริโภคมั่นใจในมาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนไดมีการ
ปฏิบัติตามและพัฒนาระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ นอกจากนั้น บริษัทยังไดรับการรับรองระบบการ
บริหารการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 อีกดวย นอกจากนั้นคณะกรรมการยังไดอนุมัติ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of ethics) และใหจัดทําเปนลายลักษณอักษร รวมถึงการประกาศใช
และถือปฏิบัติต้ังแตเดือนกันยายน 2547 เปนตนมา 

 

8.   การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Balance of Power for Non-Executive 
Directors) 

การวางโครงสรางระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานจะตองมีความนาเชื่อถือและ
โปรงใส โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯไดมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบชัดเจนและไมทําให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 
11 ทาน ประกอบดวย  

     -  กรรมการ 5 ทาน ซึ่งเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ  

     -  กรรมการอิสระ 6 ทาน  
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 ท้ังนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสมโดยกรรมการอิสระ
ดังกลาวตองสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังไมไดมีขอกําหนดชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนกรรมการที่เปนไปตามสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัทฯ  นอกจากนั้นวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการตามขอบังคับของบริษัท
ฯ เปนแบบ Cumulative Voting ซ่ึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการได
ตามสัดสวนการถือหุนอยูแลว 
 
9.   การรวมหรือแยกตําแหนง (Aggregation or Segregation of Positions) 

ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ซ่ึง
เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลและการบริหารงานประจํา ซึ่งเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
อยางไรก็ตามกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
กํากับดูแลใหการดําเนินการของฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและโปรงใส 
 
10.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  (Remuneration for Directors and the 

Management) 

บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาตามภาระความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการ
ท่ีมีคุณสมบัติที่ตองการและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายให
เปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ในสวนคาตอบแทนของ
กรรมการผูจัดการไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ  สวนของผูบริหารทานอื่นๆ  กรรมการ
ผูจัดการเปนผูพิจารณา โดยมีคณะกรรมการเปนผูอนุมัติอัตราคาตอบแทนโดยรวม บริษัทฯได
เปดเผยจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด 
 
11.   การประชุมคณะกรรมการ (Board of Directors’ Meetings) 

บริษัทฯกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย 
หรือประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน  
โดยมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาที่ชัดเจน เปนระเบียบวาระพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมที่เพียงพอ แนบกับหนังสือเชิญประชุมโดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ 
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เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี ใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน 
เพื่อใหคณะกรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวางการประชุม ประธาน
คณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ อยางโปรงใส และจัดสรรเวลาอยาง
เพียงพอแกผูบริหารท่ีเก่ียวของในการนําเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการก็จะพิจารณาและให
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางละเอียดถี่ถวน  

บันทึกรายงานการประชุมมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร และหลังจากที่ผานการรับรอง
จากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

ในป 2549 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมวาระปกติ 4 คร้ัง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง สามารถ
ประมวลจาํนวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แตละคนไดดังนี้ 

 
รายชื่อ วาระการ การเขารวมประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 

 
ดํารง

ตําแหนง 
1/25
49 

2/25
49 

3/25
49 

4/25
49 

5/25
49 

รวม 
(คร้ัง) 

1.  นายมีชัย วีระไวทยะ 2549-2550 / / / / / 5 
2.  นายวัง ตา เลียง 2549-2550     / 1 
3.  นายเดวิด ปารค 2549-2550 /     1 
4.  นายพละ สุขเวช 2549-2550    / / 2 
5.  นายวัง ชาง ยิง 2549-2550 / /  / / 4 
6.  นายวศิน ปจจักขะภัติ 2549-2550 /  / / / 4 
7.  นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 2549-2550 / / / / / 5 
8.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร 2549-2550 / / / / / 5 
9.  นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 2549-2550 / / / / / 5 
10. นายธีระ วิภูชนิน 2549-2550 / / / / / 5 
11. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ 2549-2550 / / / / / 5 
12. นายเกษม สนิทวงศ ณ 
อยุธยา 

2549-2550 / / / / * 4 

      * คุณเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากไดรับพระบรมราช
โองการโปรดเกลาแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 

ในสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารยังไมมีโอกาสประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหาร
รวมอยูดวย นอกจากนั้น บริษัทยังไมไดมีการกําหนดชัดเจนถึงจํานวนบริษัทสูงสุดที่ประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือกรรมการผูจัดการจะดํารงตําแหนงได เพียงแตแจงขอมูลที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีหนังสือ เลขที่ บจ. (ว) 50/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ซึ่งระบุวา
ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนเห็นวา กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดํารง
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ตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท ในขณะที่แนวทางของตางประเทศนั้น
แบงเปน 3 กรณีคือ กรณีที่เปนกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director - ED) หรือ Full Time 
Director ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท กรณีที่เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-
Executive Director – NED) หรือกรรมการมืออาชีพ (Professional Director) ใหดํารงตําแหนงได
ไมเกิน 6 บริษัท และกรณีที่เปนประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท  

 
12.   คณะอนุกรรมการ   (Committees) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน 
ทุกทานเปนกรรมการอิสระ โดยมีการประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2549 มี
การประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบท่ีเกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ประสานงานกับผูตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูล
ของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส  

และตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2549 คณะกรรมการมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ลงนามในงบการเงินรายไตรมาสและนําออกเผยแพรได สวนงบการเงินประจําปยังคงให
คณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติกอนเผยแพรตามที่ปฏิบัติอยูเดิม 

บริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการสรรหา โดย
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกลาวขณะนี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท
ฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสมและผานการ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน  
 
13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน   (Controlling System and Internal Audit) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร   และระดับปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับ
ตําแหนง มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 49 : UPOICTL 

ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
ระหวางกันอยางเหมาะสม   และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ 

บริษัทฯ ไดแตงตั้ง สํานักงาน ดร. วิรัช แอนดแอสโซซิเอทส  เปนผูตรวจสอบภายใน ทํา
หนาที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ปละ 4 ครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบให
กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ได
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความ
เปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการบริษัทฯจึงได
กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ประจําตามเวลาที่กําหนดไว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระท้ังสิ้น 
รายละเอียดการควบคุมภายในไดปรากฏอยูแลวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค  เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ  ของบริษัทฯ  สามารถปฏิบัติได
บรรลุตามที่ไดตั้งไว   โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เปนเจาของความเสี่ยง และมี
หนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพ
ของมาตรการควบคุมที่มีอยู   พรอมท้ังนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง 
 
14.   รายงานของคณะกรรมการ   (Directors’ Reporting) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและขอมูลที่ปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะ
รักษาไวซ่ึงทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู รับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ให
มีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีรับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 
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ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล 
โดยปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทฯตองพึงปฏิบัติ 
กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความ
เชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) แลว 
 

15.   ความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ (Relations with Stakeholders) 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและ
ท่ัวถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป รวมทั้งรายงานประจําป โดยไดเผยแพรขอมูล
ขาวสารดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพร
ขอมูลของตลาดหลักทรัพย ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทฯ ยังไมไดจดัตัง้หนวยงาน
ขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการ 2 
ทาน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งท่ีเปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทฯ ไดที่โทรศัพท 02-744 1496/8 หรือโทรสาร 
02-744 1499 

 
5.  การดแูลเรื่องการใชขอมลูภายใน 
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตน

ดังนี้ 
1.  ใหความรูแกผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส 

และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย 
พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  แจงใหผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแก
ผูอื่น  รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ  และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ท่ีผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝาฝน 
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3. หามมิใหผูบริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณะชน 

 
6.  บุคลากร 

 
 จํานวนพนกังาน 

 2549 2548 2547 
                สํานักงาน 34 41 41 
                โรงงาน 102 109 114 

   สวน 742 756 722 
                      รวม 878 906 877 

 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยแบงตามสายงานดังนี ้
ก. สํานักงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงนิเดือน โบนัส คาลวงเวลา  บานพัก

พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงินรวม 33.77 ลานบาท  
ข. โรงงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส  คาลวงเวลา  บานพัก

พนักงาน  และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงนิรวม 17.61 ลานบาท 
ค. สวน มีการจายคาตอบแทน 

-ในรูป เงินเดอืน โบนัส  คาลวงเวลา  บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลีย้งชพี เปนจํานวนเงินรวม 24.03 ลานบาท  
-ในรูป คาแรงและจํานวนชิน้งาน เปนจํานวนเงนิรวม 51.33 ลานบาท  

 
    นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

          เนื่องจากบริษัทฯไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000  รวมถึง ISO 14000 ซึ่งไดรับการ

รับรองในป 2549 น้ี ดังนั้นบริษัทฯจะตองมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนา

ใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่อง 
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2.10      การควบคุมภายใน 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
เปนกลไกสําคัญท่ีชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อม่ันในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวย
ใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้งชวยรักษา
ผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ มีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทฯ ไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุมภายในที่ดีแกบริษัทฯ เพื่อใหเกิดระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ    

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 โดยมีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 4 ทาน   คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 สวน คือ 
องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯมีระบบการ
ควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอแลว   

นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 5 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอแลว  

สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
และไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส  คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน  
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ท้ังนี้บริษัทฯไดแนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนเอกสารแนบ 3 มาพรอมกันนี้
ดวย 

สําหรับบริษัทยอยน้ัน ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลม ซ่ึงดูแลและควบคุมโดยฝายบริหาร
ของบริษัทฯ 
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2.11       รายการระหวางกัน 

 1.   รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

บริษัทไมมีรายการระหวางกนัอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 
 
 2   ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว 

จากการท่ีบริษัทฯมีการเชาสวนปาลมจากบริษัทยอยน้ัน ถือไดวามีประโยชนอยางมากสําหรบั
บริษัทฯ เนื่องจากในปจจุบนัการหาที่ดินขนาดใหญเพือ่เพาะปลูกนัน้มีนอย หรือถามีก็จะมีราคาสูง ทําให
ตนทุนในการพัฒนาไมคุมกบัการลงทุน อีกประการหนึ่งที่ดินดังกลาวก็เปนที่สัมปทานของบรษิัทยอยแหง
หน่ึง ซึ่งบริษทัฯถือหุนอยูรอยละ 99.99 และสัมปทานดงักลาวไมสามารถเปลีย่นแปลงกรรมสิทธิได  

ในสวนของการขายน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญนัน้  
บริษัทฯ มีการพ่ึงพาทางดานธุรกิจกับ บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย)  ซึ่งเปนโรงงานกลัน่น้ํามันปาลม ที่มีกําลัง
การผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย และมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับน้าํมันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของน้ํามนัปาลมไดเปนอยางดี  

 
3  มาตรการหรอืขั้นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหวางกัน 
ในป 2549 บริษัทฯ มีการขายน้ํามันปาลมดิบแก บมจ.ล่าํสูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 89.46 

ของปริมาณการขายทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธรุกิจการคาปกต ิ ไมมีพันธะผกูพันกัน
นอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดบิ และเปนไปตามประเพณีของการทําธรุกจิน้ํามันปาลมดิบ   

คุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยท่ีการขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับ
การขายใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น 

 
4  แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทฯไดมกีารคาขายกับ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) กอนที่ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) จะเขามาถือ

หุนในบรษิัทฯ และเปนผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน  เนือ่งจากบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งในบรษิัท
ที่มีการใชน้ํามนัปาลมดิบในปริมาณสูง นอกจากนัน้ยังมฐีานะการเงนิแข็งแกรง  และเปนคูคาที่ดี  ดงันั้นใน
อนาคตบริษัทฯก็ยังคงตองมกีารขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ในราคาเดียวกับที่มีการ
ขายใหกับลกูคารายอืน่   
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2.12        ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

1  งบการเงิน 
ก. สรุปรายงานการสอบบัญช ี
ในระยะ 3 ปท่ีผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข 

สําหรับงบการเงินของบรษิัทฯ งบการเงินของบริษัทยอยและงบการเงนิรวม 
 

ข. สรุปงบการเงินรวม 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

 2549  2548  2547  

  บาท   %   บาท   %   บาท   %  
สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 121,647,693 12.58 217,601,510 25.56 127,807,562 15.08 

   เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา 83,206,850 8.60 -  -  
   ลูกหนี้การคา 8,341,064 0.86 6,503,318 0.76 4,740,989 0.56 

   ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 39,907,622 4.13 1,957,903 0.23 25,065,454 2.96 

      หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,634,681) (0.48) (4,634,681) (0.54) (4,634,681) (0.55) 
   ลูกหนี้การคาสุทธิ 43,614,005 4.51 3,826,540 0.45 25,171,762 2.97 

   เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน 725,815 0.08 422,301 0.05 302,254 0.04 

   สินคาคงเหลือ 59,022,860 6.10 61,228,087 7.19 101,499,583 11.97 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,885,038 0.30 2,828,126 0.33 894,598 0.11 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 311,102,261 32.17 285,906,564 33.58 255,675,759 30.16 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธิ 14,299,997 1.48 13,649,997 1.60 13,520,000 1.59 

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 596,232,546 61.66 515,408,070 60.54 537,993,416 63.46 

   คาความนิยมในการรวมกิจการ 32,147,276 3.32 36,321,574 4.27 40,495,872 4.78 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 13,255,216 1.37 59,800 0.01 59,800 0.007 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 655,935,035 67.83 565,439,441 66.42 592,069,088 69.84 

                            รวมสินทรัพย 967,037,296 100.00 851,346,005 100.00 847,744,847 100.00 
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 2549  2548  2547  

  บาท   %   บาท   %   บาท   %  
หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

หนี้สินหมุนเวียน       

   เจาหนี้การคา 12,260,317 1.27 2,237,726 0.26 4,702,141 0.55 

   เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -  -  -  
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน       

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 7,616,057 0.79 1,522,844 0.18 2,697,350 0.32 

        เงินปนผลคางจาย 4,784,432 0.49 5,020,038 0.59 4,696,093 0.55 

        คาใชจายคางจาย 10,686,072 1.11 15,397,078 1.81 17,963,296 2.12 

        อื่นๆ 14,288,270 1.48 2,623,076 0.31 490,369 0.06 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 26,800,762 5.13 26,800,762 3.15 30,549,249 3.60 

หนี้สินหมุนไมหมุยเวียน       

       สํารองเผื่อคาเชาทีด่ิน 18,748,000 1.94 17,028,000 2.00 15,308,000 1.81 

รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน 18,748,000 1.94 17,028,000 2.00 15,308,000 1.81 

รวมหนี้สิน 68,383,148 7.07 43,828,762 5.15 45,857,249      5.41 
       

สวนของผูถือหุน       

   ทุนเรือนหุน       

     ทุนจดทะเบียน       

    หุนสามัญ 32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 324,050,00  324,050,00  324,050,00  

     ทุนออกจําหนายและชาํระเต็มมูลคาแลว       

      หุนสามัญ 32,405,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท 324,050,000 33.51 324,050,000 38.06 324,050,000 38.19 

   สวนเกินมูลคาหุน 321,544,740 33.25 321,544,740 37.77 321,544,740 37.89 

   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผื่อขาย (2,553,853) 0.26 (3,203,853) 0.38 (3,333,850) (0.39) 
   กําไรสะสม :         

      จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 32,405,000 3.35 32,405,000 3.81 32,405,000 3.82 

      ยังไมไดจัดสรร            223,208,261 23.08 132,721,356 15.59 127,221,708 15.01 

รวมสวนของผูถอืหุน 898,654,148 92.93 807,517,243 94.85 801,887,598 94.59 
              รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 967,037,296 100.00 851,346,005 100.00 847,744,847 100.00 

 

 

 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 57 : UPOICTO 

 

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย     

งบกําไร – ขาดทุน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

 2549  2548  2547  

 บาท  %  บาท  %  บาท  %  
  รายได       

      รายไดจากการขาย 679,505,849 94.62 419,367,603 98.13 703,202,846      99.09 

      รายไดอื่น       

            ดอกเบี้ยรับ 8,655,036 1.21 4,345,918 1.02 1,803,022        0.25 

             โอนกลับสํารองเผื่อการลดมูลคาสินคา 28,022,720 3.90 -  -  
            กาํไรจากขายสินทรัพยถาวร -  1,996,861 0.47 3,483,211        0.49 

            อ่ืนๆ 1,934,876 0.27 1,289,854 0.30 1,139,115        0.16 

      สวนแบงกําไรจากเงินทุนตามวิธีสวนไดเสีย -  -  -  

   รวมรายได 718,118,481 100.00 427,000,336 100.00     709,628,194   100.00 

   คาใชจาย       

      ตนทุนขาย 446,635,000 62.20 293,595,279 68.76 458,774,018      64.65 

      คาใชจายในการขายและการบริหาร 79,304,951 11.04 69,918,158 16.37 83,414,987      11.75 

      คาตอบแทนกรรมการ 7,720,000 1.08 7,800,000 1.83 7,440,000        1.05 

      ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 5,759,873 0.80 5,043,157 1.18         3,819,092       0.54 

      คานิยมตดัจาํหนาย 4,174,298 0.58 4,174,298 0.98 4,174,298        0.59 

   รวมคาใชจาย 543,594,122 75.70 380,530,892 89.12     557,622,395     78.58 

   กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 174,524,359 24.30 46,469,444 10.88     152,005,799     21.42 

   ดอกเบี้ยจาย (600) - (11) -             (2,163)    (0.00) 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,228,254) 2.68 (8,566,485) 2.00     (12,605,609)    (1.78) 

   กําไรสุทธิสําหรับป 155,295,505 21.63 37,902,948 8.88     139,398,027     19.64 

   กําไรตอหุนขัน้พื้นฐาน       

         กําไรสุทธิ 4.79  1.17                  4.30   
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   

งบกระแสเงินสด    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     

 2549 2548 2547 
 บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

   กําไรสุทธิ 155,295,505 37.902,948      139,398,027 

   รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ(จาย) จาก
กิจกรรมดาํเนินงาน: 

   

       คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย 51,801,977 56,957,083        60,291,093 

       คาความนิยมตัดจาํหนาย 4,174,298 4,174,298          4,174,298 

       ขาดทุน( กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยถาวร 208,813 (1,996,861)        (3,483,211) 

       คาตดัจําหนายสินทรัพยถาวร 5,759,873 5,043,157          3,819,092 

       สํารองเผื่อการลดมลูคาสินคา (โอนกลับ) (28,022,720) 13,650,586          9,283,546 

       สํารองเผื่อสินคาลาสมัย (โอนกลับ) (309ม942) 2,626,298        (1,429,034) 

       สํารองเผื่อคาเชาทีด่ิน 1,720,000 1,720,000        15,308,000 

 190,627,804 120,077,509      227,361,811 

    

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :-    

       ลูกหนีก้ารคา (1,837,746) (1,762,329)               23,780 

       ลูกหนีก้ารคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน (37,949,719) 23,107,551          3,434,631 

       เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน (303,514) (120,047)               91,025 

       สินคาคงเหลือ 30,537,889 23,994,612      (76,761,947) 

       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (56,912) (1,933,528)          1,851,512 

       สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (13,195,416) -             (20,000) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น  (ลดลง) :-    

       เจาหนี้การคา 10,022,591 (2,464,415)        (3,695,844) 

       หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 12,813,687 (1,608,017)        (5,498,638) 

   เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 190,658,664 159,291,336      146,786,330 
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 2549 2548 2547 
 บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน    

   เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําเพิ่มขึ้น (83,206,850) - - 
   เงินสดรับจากการจาํหนายสินทรัพยถาวร 1,088,048 5,251,295          4,788,044 

   เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร (139,683,187) (42,669,328)      (33,954,667) 

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (221,801,989) (37,418,033)      (29,166,623) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    

   เงินปนผลจาย (64,810,492) (32,079,355)    (145,700,272) 

     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (64,810,492) (32,079,355)    (145,700,272) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (95,953,817) 89,793,948      (28,080,565) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 217,601,510 127,807,562      155,888,127 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 121,647,693 217,601,510      127,807,562 

ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม :    

   เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ    

       ภาษีเงินไดนิติบุคคล 13,134,919 10,530,414        20,381,229 
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                   ค.  อัตราสวนการวิเคราะหทางการเงิน – งบการเงินรวม 
  2549 2548 2547 

อัตราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )     

   อัตราสวนสภาพคลอง เทา 6.3 10.7 8.4 

   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 5.1 8.3 5.0 

   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 3.8 5.9 4.8 

   อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 24.0 28.9 26.1 

   ระยะเวลาเก็บหนี้ (เฉลี่ย) วัน 15 12 16 

   อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 10.41 3.6 6.8 

   ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 35 100 53 

   อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา เทา 61.6 84.6 70.0 

   ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 6 4 5 

   Cash Cycle วัน 44 108 61 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากาํไร ( Profitability Ratio )     

   อัตราสวนกําไรขั้นตน % 34.3 30.0 34.8 

   อัตราสวนกําไรสุทธิ % 22.9 8.9 19.6 

   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 17.3 4.7 17.3 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )     

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 16.1 4.5 16.4 

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 26.0 4.7 23.5 

   อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.7 0.5 0.8 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio )     

   อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.1 0.1 0.1 

   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา n.a. n.a. n.a. 

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผกูพัน เทา  1.1 0.8 

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผกูพัน เทา  5.0 1.0 

    (Cash Basis)     

   กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 4.79 1.17 4.3 

   เงินปนผลจากงวดผลการดาํเนินงานตอหุน บาทตอหุน 3.0 1.0 3.0 

   การจายเงินปนผลตอหุน บาทตอหุน 2.0 1.0 4.5 

   อัตราการจายเงินปนผล % 62.6 85.5 104.7 
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2. การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
2.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

ในป 2549 ผลผลิตปาลมสดตอเฮกตารในสวนของบริษัทฯท่ีเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 45.37 มีผลใหผลผลิต
ปาลมสดรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 41.26 เปรียบเทียบกับป 2548  
 
แมการแขงขันซื้อผลปาลมสดเปนไปอยางรุนแรง เนื่องจากมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเปดใหม
ตลอดเวลา และโรงงานเดิมยังมีการขยายกําลังการผลิตอีกดวย ทาํใหจํานวนโรงสกดัน้าํมนัปาลมเพิม่ขึน้
จากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 59 โรง มีกําลัง
การผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ลานเมตริกตันผลปาลมสดตอป อยางไรก็ดี ดวยปริมาณ
นํ้าฝนท่ีเพิ่มขึ้นในป 2547 มีผลตอปริมาณผลผลิตของปาลมสดโดยรวมทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
48.08% จากป 2548 เปน 6.54 ลานเมตริกตันในป 2549 ทําใหปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมดิบในตลาด
ในป 2549 เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 48.88 จากป 2548 เปน 1,167,126 เมตริกตัน สงผลกระทบตอราคาเฉลี่ย
ของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบในป 2549 ลดลงจากป 2548 ประมาณรอยละ 10 และรอยละ 7 และ
ทําใหบริษัทฯสามารถเพิ่มปริมาณการซื้อผลปาลมสดไดถึงรอยละ 260.60  
 
จากเหตุการณดังกลาวสงผลใหในป 2549 มีผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอย
ละ 85.91 โดยมีสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทฯคิดเปนรอยละ 
35 และ 65 ของผลปาลมสดท่ีใชในการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ป 2548 สัดสวนคิดเปนรอยละ 18 และ 82 
 
สิทธิพิ เศษตามบัตรสงเสริมเลขที่  1044/2537 ซึ่งบริษัทฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกําไรจากการผลิตน้ํามันปาลมดิบนั้น หมดอายุลงในเดือน
สิงหาคม 2545  อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดตาม
บัตรสงเสริมนี้ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปรกติจนถึงป 2550  
 
บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีเพ่ิมเติม โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตร
สงเสริมเลขที่ 1331(2)/2546 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดใน
ปาลมอบแหงขนาด 30 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมงจากเครื่องจักรใหม ภายใตเง่ือนไขบางประการ สิทธิ
พิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุน
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หมุนเวียน ซึ่งเริ่มใชเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 และสิทธิพิเศษดังกลาวไดสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 
2549 
 
ในป 2548 บริษัทฯมีโครงการขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นอีก 15 ตันผลปาลมสดซึ่งโครงการนี้ไดรับรับ
สิทธิพิเศษทางภาษี โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043 
(2)/2548 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 
15 ตันตอช่ัวโมงจากเครื่องจักรใหม ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกนัไม
เกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน โครงการนี้กําลังดําเนินการและคาด
วาจะเสร็จพรอมเปดดําเนินการในป 2550 
 
บริษัทฯไดเริ่มมีการปลูกปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบันคิดเปนพื้นที่ปลูกทดแทนรอยละ 
31.70 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด บริษัทฯไดทําการสั่งซ้ือเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันอยางตอเนื่องเพื่อทําการเพาะตน
กลา นอกจากบริษัทฯจะเพาะตนกลาไวใชในการปลูกปาลมทดแทนแลว ยังมีการจําหนายตนกลาใหแก
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันดวย เพื่อสงเสริมใหมีการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีตามโครงการการขยาย
พ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามัน  ซึ่งเปนแผนพัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม พ.ศ. 2543-2549 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ นอกจากนี้บริษัทฯยังไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายเมล็ดพันธุปาลม CIRAD® 
แตผูเดียวในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2548 โดยเมล็ดพันธุดังกลาวเปนเมล็ดพันธุปาลมที่มี
คุณภาพอยูในอันดับตนๆของโลกในดานการใหผลผลิตตอไรและอัตราการสกัดน้ํามันที่สูง  ซ่ึงจะสงผล
ดีกับทางบริษัทฯ  เมื่อบริษัทฯรับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรเหลานั้นกลับเขาสูโรงงานสกัด 
 

2.2 ผลการดําเนินงาน 
 
รายไดจากการขาย 
บริษัทฯมีรายไดจากการขายสําหรับป 2549 สูงกวาป 2548 ถึงรอยละ 62.0 ซึ่งเนื่องมาจากยอดขายน้ํามัน
ปาลมดิบ ซึ่งมีสัดสวนการขายถึงรอยละ 86.5 ของรายไดจากการขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป 2548 ถึงรอย
ละ 66.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายน้ํามันปาลมดิบที่เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 69.8 
 
รายไดอืน่ๆ 
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บริษัทฯมีรายไดอ่ืนๆเพิ่มขึ้น 30.98 ลานบาท เนื่องจากในป 2549 มีการโอนกลับสํารองเผื่อการลดมูลคา
สินคาจํานวน 28.02 ลานบาท ซึ่งเปนการสํารองมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2548 ท่ีมีราคาต่ํากวาตลาด  
เนื่องจากในป 2548 ปริมาณผลผลิตปาลมสดที่ลดลง และจํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่เพิ่มขึ้น ทํา
ใหมีการแขงกันซื้อผลปาลมสด สงผลใหราคาปรับตัวสูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตสูง ในขณะทีร่าคาขาย
ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาตนทุนการผลิต   
 
นอกจากนั้นบริษัทฯมีรายไดดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจํานวน 4.31 ลานบาท ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
ท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้นในปที่ผานมา รวมถึงการเพิ่มการลงทุนในตราสารทางการเงินที่ใหอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกวา นอกจากนี้ ในป 2549 บริษัทฯไมมีกําไรจากการขายทรัพยสินถาวร ดังนั้น กําไร
จากการขายทรัพยสินถาวรจึงลดลงจากป 2548 1.96 ลานบาท 
 
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร 
ตนทุนขายป 2549 มีอัตรารอยละ 65.73 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย ในขณะที่ป 2548 มีอัตรารอยละ 
70.01 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย  ซ่ึงต่ํากวาในป 2548 อยูรอยละ 4.28 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณ
ผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 85.91  ทําใหตนทุนการผลิตลดลง สงผลให
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 30.0  ในป 2548 เปนรอยละ 34.27 ในป 2549 
 
ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย แลวมีอัตราสวนที่ลดลง โดย
ลดลงจากรอยละ 20.73 ในป 2548 เปนรอยละ 14.27 ในป 2549   ซึ่งมีสาเหตุมาจากรายไดจากการขายที่
เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 62.03 ในขณะที่บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหารสวนหนึ่งเปนคาใชจายคงที่ 
สงผลใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.0 ในป 2548 เปนรอยละ 25.68
ในป 2549  
 
กําไร 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรอยละ 9.0 ในป 2548 เปนรอยละ 22.85 ใน
ป 2549  โดยมีกําไรตอหุนเทากับ 4.79 บาท ในป 2549 เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมีกําไรตอหุนเทากับ 
1.17 บาท 
 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
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ในระหวางป 2549 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรกของ
ป 2549 ในอัตราหุนละ 1 บาท  และมีการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานของป 2548 
ในอัตราหุนละ 1 บาทเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละ 85.47 ของกําไรสุทธิ  ซ่ึงสูงกวานโยบายการจายเงิน
ปนผลของบริษัทฯ ซ่ึงอยูในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได   
 

3  ฐานะการเงนิของบริษัทฯ 
3.1 สินทรัพย 

 บริษัทฯมีสินทรัพยท้ังหมด 967.04 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2548 รอยละ 13.59 โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.5 ในป 2548 เปนรอยละ16.0 ในป 2549 การที่
สินทรัพยเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก: 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 96 ลานบาท ซึ่งเนื่องมาจากบริษัทฯ ไดจัดสรรไป
ลงทุนในสถาบันการเงินโดยมีระยะเวลาการลงทุนตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 83.21 ลานบาท ซ่ึงมี
สาเหตุหลักมาจากแนวโนมอัตราผลตอบแทนเริ่มลดลง และอัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ีมีระยะเวลา
ยาวจะใหผลตอบแทนดีกวาระยะสั้น   

เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา เพิ่มขึ้น 83.21 ลานบาท จากการนําเงินสดไปลงทุนใน
สถาบันการเงินซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงกวาดังกลาวขางตน 

ลูกหนี้การคา-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น 37.95 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณผลปาลมสดที่
เพิ่มขึ้นมากกวาป 2548  โดยเฉพาะในไตรมาสสุดทายของป 2549 ที่ผลผลิตปาลมสดจากสวนของ
บริษัทฯเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 168.9  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2548 สงผลใหมีรายไดจากการขาย
เพ่ิมขึ้น 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้น 80.8 ลานบาท เนื่องจากลงทุนในโครงการขยายกําลังการ
ผลิตซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยซื้อสินทรัพยในป 2549 จํานวน 139.68 ลานบาท ในขณะที่
บริษัทฯ มีคาเส่ือมราคาสําหรับป 2549 จํานวน 51.8 ลานบาท  นอกจากนั้นบริษัทฯมีการลมตนปาลม
เพ่ือปลูกปาลมใหม จํานวน  5.76  ลานบาท  และมีเครื่องจักรและอุปกรณที่หมดอายุการใชงานจําหนาย
ออกป 2549 จํานวน 1.32  ลานบาท 

 
3.2   สภาพคลองของบรษัิทฯ 

กระแสเงินสด 
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บริษัทฯมีสภาพคลองทางการเงินคอนขางสูง และไมมีการกูเงินจากสถาบันการเงิน ยกเวนใน
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซ่ึงมีเงินทดรองจายจากบริษัทยอย จํานวนเงิน 223.34 ลานบาท ซ่ึงเปน
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.98  

กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานรวม 190.6 ลานบาท  สวนใหญมาจากกําไร
สุทธิจํานวนเงิน 155.3 ลานบาท โดยมีรายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนเงินสดรับดวย คาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนาย 56 ลานบาท   และการโอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาและคาเผื่อสินคาลาสมัย
จํานวน 28.0 ลานบาท  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 221.8 ลานบาท เปนเงินลงทุนชั่วคราว 83.2 ลานบาท  และ
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยถาวร 139.7 ลานบาท โดยมีการซ้ือสินทรัพยทดแทนสินทรัพยที่ชํารุด
หรือหมดอายุการใชงานและสินทรัพยใหม อ่ืน  จํานวนเงิน  5.9 ลานบาท   โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน จํานวนเงิน  92.7 ลานบาท  โครงการปลูกปาลม
ทดแทน จํานวนเงิน 29.5 ลานบาท และโครงการเพาะตนกลาปาลม 11.6 ลานบาท  ในขณะท่ีบริษัทฯมี
เงินสดรับจากการขายรถบรรทุก  เครื่องจักร และอุปกรณท่ีหมดอายุใชงาน จํานวนเงิน 1.1 ลานบาท  
 เงินสดสุทธิใชไปในการจายเงินปนผล 64.8 ลานบาท เปนเงินปนผลจายสําหรับผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2548  จํานวนเงิน 32.4 ลานบาท และเงินปนผลระหวางกาลของป 2549 จํานวนเงิน 
32.4 ลานบาท   
 

จากกระแสเงินสดที่ไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2549 บริษัทฯมีเงินสด
ลดลง 96 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีเงินสดเพิ่มขึ้น 89.8 ลานบาท  นอกจากนั้นบริษัทฯยังมีเงินสด
คงเหลือมาจากป 2548 จํานวน 217.6 ลานบาท รวมเปนเงินสดทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2549 จํานวนเงิน 
121.6 ลานบาท  
 
อัตราสวนทางการเงิน 

 
- อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวยีนตอหนี้สินหมุนเวยีนเทากบั 6.27 เทาในป 2549 ต่ํากวา 

เมื่อเปรยีบเทียบกับป 2548 ซ่ึงเทากับ 10.7  เทา  เนื่องจากบรษิัทฯมีการขยายกําลังการผลิตของ
โรงงาน ทําใหมีเงินสดใชไปในการลงทนุดังกลาว โดยบริษัทฯไดใชเงินสดของบริษัทฯเอง 
มิไดมีการกูเงนิจากสถาบนัการเงนิแตอยางใด   มีผลใหสินทรัพยหมุนเวยีนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํา
กวาหนี้สินหมุนเวยีน 
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- อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเรว็ตอหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 5.0 เทา ในป 2549 

สูงขึ้นเมื่อเปรยีบเทียบกับป 2548 ซ่ึงเทากบั 8.3 เทา เนือ่งจากสัดสวนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
หมุนเวียนต่ํากวาการเพิ่มขึน้ของหนี้สินหมุนเวยีนในป 2549 ซึ่งมีหลักสาเหตุมาจากการใชเงิน
สดไปในโดรงการขยายการผลิตของโรงงาน 

 
- อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหน้ีสินเทากับ 3.8 เทา ในป 

2549 ลดลงเมือ่เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งเทากับ 5.9 เทา เนื่องมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของ
กระแสเงินสดรับสุทธิต่ํากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน  แมวาเงนิสดรับจากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้นจาก 159.3 ลานบาทในป 2548 มาเปน 190.7 ลานบาทในป 2549  โดยมีสาเหตุหลักมา
จากเงินสดรับลดลงจาก: 

1. การจายเงินมัดจําสําหรับการซ้ือเครื่องจักรในโครงการขยายกําลังการผลิต
ของโรงงาน จํานวนเงิน 12.9 ลานบาท   

2.  การโอนกลับคาเผื่อลดมูลคาสินคาในป 2549 จํานวนเงิน 28.02 ลานบาท 
ในขณะท่ีป 2548 มีคาเผื่อลดมูลคาสินคา จํานวนเงิน 13.65 ลานบาท 

3.  ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของ และเจาหนี้การคา เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 
37.95 ลานบาท  และ 10.02 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งเนื่องมาจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้นในป 
2549  ในขณะที่ป 2548 มีท้ังลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคาลดลง 

 
3.3  รายจายลงทุน 

โดยสวนใหญรายจายลงทุนของบริษัทฯจะเปนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และ
โครงการการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งโครงการการปลูกปาลมทดแทนนั้นจะเปนโครงการที่ตอเนื่อง และ
มีระยะเวลายาวถึง 10 ป บริษัทฯไดเริ่มโครงการดังกลาวตั้งแตป 2544 และมีการปลูกปาลมทดแทนปละ 
ประมาณ 450 เฮกตาร  ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เมื่อมี
อายุ 7 ปข้ึนไป 
 

3.4  แหลงท่ีมาของเงินลงทุน 
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โครงสรางของเงินทุน บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนเทากับ 0.08 เทา ในป 2549 เพ่ิมขึ้น
เล็กนอย จากป 2548 ซ่ึงเทากับ 0.05 เทา โดยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ซึง่
มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯในแตละป 
 
สวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวนเงิน 91.1 ลานบาท เนื่องมาจาก 

- สํารองขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผื่อขายลดลง จํานวน 0.6 ลานบาท 
โดยมีสาเหตุมาจากราคาตลาดที่ปด ณ 31 ธันวาคม 2549 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอย เมื่อ
เทียบกับป 2548 

- กําไรสุทธิสําหรับป 2549 จํานวน 155.3 ลานบาท  
- เงินปนผลจายสําหรับผลการดําเนนิงานของป 2548 และเงินปนผลระหวางกาลสําหรับ

งวดครึ่งปแรกของป 2549จํานวน 64.8 ลานบาท 
 
หนี้สิน  บริษัทฯมีหน้ีสินท้ังหมด 68.3 ลานบาท ซ่ึงเปนหนี้สินหมุนเวียน 49.6 ลานบาท และหนี้สินไม
หมุนเวียน 18.7 ลานบาท    เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 24.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.02 ซ่ึงมีสาเหตุ
หลักมาจาก 

- เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 10.0 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการผลิตเพ่ิมขึ้นในชวงปลายป 
2549 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกับปท่ีแลว ซึ่งมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผล
ปาลมสดถึงรอยละ 168.9 

- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้น 6.1 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรจากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น  และในป  2549 สิทธิพิ เศษทางภาษีจากบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 
1331(2)/2546 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 คือการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอย
ละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน ไดสิ้นสุดลงในเดือน
พฤษภาคม ป 2459 (บริษัทเริ่มใชสิทธิพิเศษจากบัตรดังกลาวในป 2548) นอกจากนี้
สิทธิพิเศษในการไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบัตรสงเสริมการลงทุน
เลขที่ 1817/2539 ไดสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม  2549 โดยบริษัทยังคงไดรับการ
ลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิในอัตรารอยละ 50 

- คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 3.0 ลานบาท ซึ่งมาจากโบนัสของป 2549 ท่ีมีกําหนดจาย
ในชวงตนเดือนมกราคม 2550  
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- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆเพิ่มขึ้น 3.9 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจาหนี้อ่ืนๆ ซึง่เกดิ
จากการทุนในเครื่องจักรตามโครงการขยายกําลังการผลิต 

 
4.  ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคตคือ ปริมาณผลผลิตและราคาผลปาลมสด  

ซึ่งในปจจุบันมีการแขงขันการซื้อผลปาลมสดที่รุนแรง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบ  ทําใหกําลังการผลิตโดยรวมมีจํานวนมากกวาจํานวนผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น  จนเปนผลให
ราคาซื้อผลปาลมสดสูงเกินกวาคุณภาพ   และไมสามารถที่จะผลิตน้ํามันปาลมดิบในราคาที่แขงขันกับ
ราคาตลาดได  เนื่องจากตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น    

อีกประการหนึ่งบริษัทฯกําลังอยูในระหวางดําเนินการปลูกปาลมทดแทนในสวนปาลมของ
บริษัทฯ ทําใหผลผลิตปาลมสดของบริษัทฯลดลง  

นอกจากนั้นความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกและคาของเงินบาท จะมี
ผลกระทบตอการสงออกของบริษัทฯ ในกรณีที่ปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศมีปริมาณสูงเกิน
ความตองการบริโภคในประเทศ  

อยางไรก็ตามในปที่ผานมา  นํ้ามันดีเซลมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหมีการนําน้ํามันปาลมมาใช
กับไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น  ประกอบกับราคายางเริ่มลดลงกลับสูภาวะปกติ  บริษัทฯคาดวาจะมีผลตอราคา
เฉลี่ยของผลปาลมสด  ซึ่งสงผลใหเกษตรกรหันมาปลูกปาลมเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่ภาครัฐรณรงคใหมี
การปลูกปาลมเพิ่มขึ้น  แตท้ังนี้การปลูกปาลมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป 
 

5.  คาตอบแทนของผูสอบบญัชี  
 

ก.   คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี  (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้ 

 
        ป 2548    ป 2549 
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ    712,500 บาท  748,000 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 3 บริษัท   130,000 บาท  130,000 บาท 
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ข.   คาบริการอื่น   (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ จายคาตอบแทนการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานและเครื่องจักรที่ไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก BOI สําหรับรอบปบัญชี 2549 ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 70,000 
บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับรอบปบัญชี 2548  
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2.13       ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 
 

         -  ไมมี - 
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สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
การรับรองความถูกตองของขอมลูโดยกรรมการบริหารและผูบริหารสูงสุด 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจา
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา:- 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิ
สดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดีเพื่อใหแนใจ
วาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน
แลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทัง้การกระทาํที่
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนีเ้พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรบัรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจนัทศิริ เปนผูลงลายมือช่ือกาํกับเอกสารนีไ้วทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวอัญชล ี สืบจันทศิริ กํากับไว ขาพเจาจะถอืวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

ชื่อ   ตําแหนง    ลายมอืชือ่ 
1. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย  กรรมการผูจดัการ      
2. นายวัง ชาง ยิง   กรรมการบริหาร       
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศริ ิ กรรมการบริหาร       
4.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร       

ชื่อ  ตําแหนง                   ลายมือชือ่ 
ผูรับมอบอํานาจ 
นางสาวอัญชลี สืบจันทศริ ิ กรรมการบริหาร       
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การรับรองความถูกตองของขอมลูโดยกรรมการท่ีมิใชกรรมการบริหาร 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน 
เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปน

ชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

ชื่อ    ตําแหนง                              ลายมอืชือ่  

1.   นายมีชัย วรีะไวทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ     

2.   นายธีระ วภิูชนิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    

3.   ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

4.   นายวศิน ปจจักขภัต ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

5.   นายพละ สุขเวช กรรมการอิสระ        

6.   นายวัง ตา เหลียง กรรมการ        

7.   นายเดวิด ปารค กรรมการ        

ชื่อ  ตําแหนง                  ลายมอืชือ่ 

ผูรับมอบอํานาจ     

นางสาวอัญชลี สืบจันทศริ ิ           กรรมการบริหาร                   

 
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 73 : UPOICTR 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร 
1. นายมีชัย  วีระไวทยะ  

 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 อาย ุ    66 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย มหาวิทยาลัยเมลเบิรน  
ประเทศออสเตรเลีย 

 สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ  2 บริษัท 

- กรรมการ  -0- บริษัท 

 ความสัมพันธทางครอบครัว  
 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี

ประสบการณ       - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
          บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
  บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสากล จํากัด  
   (มหาชน) 

- ผูกอตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน   
- สมาชิกวุฒิสภา 
- ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

- ประธานกรรมการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  
- รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
- โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
- ผูวาการประปาสวนภูมภิาค 
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
2. นายธีระ วิภูชนิน 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    58 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท 
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- กรรมการ  4 บริษัท 
ความสัมพันธทางครอบครัว  

 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
ประสบการณ   - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท,  

  กสท, ปตท,  ทอท 
 
 3. ดร. วิลาศ สนิสวัสดิ์  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    63 ป 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศ
อังกฤษ 

 สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 

- กรรมการ   3 บริษัท 

 ความสัมพันธทางครอบครัว  
 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี

ประสบการณ   - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โชติชลิต จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากัด 

 
 4. นายวศิน ปจจักขะภัติ  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    53 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี

 จํานวนบริษทัจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 

- กรรมการ   1 บริษัท 
ความสัมพันธทางครอบครัว  

 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
ประสบการณ   - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด 
 5. นายพละ  สุขเวช  

กรรมการอิสระ 
อาย ุ    67 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท Industrial Engineering (Operation Research),  

Oregon State University, U.S.A. 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท 

- กรรมการ  4 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครัว  
 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี

ประสบการณ - กรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด 

(มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน)  

- ประธานกรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 
 6. นายเดวิด  พารค  

กรรมการอิสระ 
อาย ุ    68 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา  Fellow of the Chartered Institute of Certified Accountants,  

United Kingdom 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ 2 บริษัท 

- กรรมการ  3 บริษทั 

 ความสัมพันธทางครอบครัว  
 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี

ประสบการณ   - กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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- ประธานกรรมการ Malaysian Mosaics Berhad 

- ประธานกรรมการ Hap Seng Consolidated Berhad 

- 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 
อาย ุ    80 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Science Degree, University of California at 

Berkeley, U.S.A. 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 

- กรรมการ   2 บริษัท 

 ความสัมพันธทางครอบครัว  
 ระหวางผูบริหาร   เปนบิดานายวัง ชาง ยิง 

ประสบการณ   - กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  

-รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศ

ไทย) จํากัด  

   (มหาชน)  

- กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
- Group Managing Director of the Lam Soon Group for 

Singapore, Malaysia and Thailand.  

- Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, a 

public list  
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   company in Singapore 

      - ประธาน/รองประธาน  Singapore Manufacturers’ Association  

- รองประธาน The Public Service Commission of Singapore 

 
8. นายสมชัย  จงสวัสดิ์ชัย 

กรรมการผูจัดการ 
อาย ุ    49 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประกาศนยีบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.14  

 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตาํแหนง 
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 

- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครัว  
 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี

ประสบการณ - กรรมการผูจัดการ บริษัท สหอตุสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด 
(มหาชน)  

- กรรมการผูจัดการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

- กรรมการผูจัดการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)  

- กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเน่ียนฟรอสท จํากัด 
- กรรมการบริหาร  บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง  จํากัด 
- นายกสมาคมโรงกล่ันน้ํามันปาลม 
- กรรมการ  บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด  

 

9. นายวัง ชาง ยิง  
กรรมการบริหาร 
อาย ุ    46 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตร ี กฎหมาย (เกียรตนิิยม), Oxford University ประเทศ

อังกฤษ 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี

 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 

- กรรมการ   2 บริษัท 
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ความสัมพันธทางครอบครัว  
 ระหวางผูบริหาร   เปนลูกชายนายวัง ตา เลียง 

ประสบการณ - กรรมการบริหาร บริษัท สหอตุสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด 

(มหาชน) 

- กรรมการบริหาร บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

- กรรมการ บริษัท นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด 
- กรรมการบริหาร บริษัท ลํ่าสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด 

- กรรมการบริหาร บริษัท ลํ่าสูง สิงคโปร จํากัด 
- กรรมการอิสระ Jurong Cement Limited  

  (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 

 

10. นางสาวอัญชลี  สืบจันทศิริ  
กรรมการบริหาร 
อาย ุ    48 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนยีบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี

 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 

- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครัว  
 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี

ประสบการณ - กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด 
(มหาชน) 

- กรรมการบริหารและผูจัดการฝายการเงิน  
  บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

- กรรมการ บริษัท นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด  
- กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนฟรอสท จํากัด 
 
11. นางสาวปยธิดา  สุขจันทร  

กรรมการบริหาร 
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อาย ุ    38 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร  
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-ประกาศนยีบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
 จํานวนบริษัทจดทะเบยีนที่ดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษทั 

- กรรมการ   1 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครัว  
 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี

ประสบการณ - กรรมการบริหาร บริษัท สหอตุสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด 
(มหาชน) 
- ผูชวยฝายบรหิารและผูจัดการแผนกวิเคราะห  
  บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนฟรอสท จํากัด 
- ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย  
  บริษัทหลักทรัพย คาเธยแคปปตอล จํากัด 

 

12. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    66 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
เนติบณัฑิตไทย 
นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมด)ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครัว  

 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
ประสบการณ   - เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรอืง 
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13. นายชาตรี โมระกรานต  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
อาย ุ    65 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นักปกครองระดบัสูง วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
นักบริหารงานที่ดินระดับสูง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
การบริหารการฝกอบรม ประเทศออสเตรเลีย 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  

 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
 ประสบการณ   - เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  
     - ผูอํานวยการ – กองงานคณะกรรมการจัดที่ดนิแหงชาติ   
     - ผูอํานวยการ – กองฝกอบรม   
     - หัวหนาผูตรวจราชการ  กรมท่ีดิน   

 - ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
10 ชช.)  
- ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ ปกครองและคมนาคม 
สภาผูแทนราษฎร 
- นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ  การปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมชิอบ  สภาผูแทนราษฎร 

 
14. นายอุเทน ประทุมรัตน  
ผูจัดการฝายสวน 
อาย ุ    48 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วทบ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  

 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
ประสบการณ - ผูจัดการฝายสวน บริษัท สหอตุสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด 

(มหาชน) 

   - ผูจัดการฝายสวน บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด 
 

 15. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม  
ผูจัดการฝายขายและประกันคณุภาพ 
อาย ุ    53 ป 
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คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วทบ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.01 
ความสัมพันธทางครอบครัว  

 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
ประสบการณ   - ผูจัดการฝายขายและประกันคณุภาพ  

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

   - นักเคมี บริษัท เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด 
 

16. นายจตุพร คงบํารุง 
ผูจัดการฝายโรงงาน 
อาย ุ    49 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
    ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกลาธนบุรี 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  

 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
ประสบการณ   - ผูจัดการฝายโรงงาน 

 บริษัท สหอตุสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการโรงงาน 

  Okamoto Rubber Products Co.,Ltd. 

-ผูจัดการโรงงาน 

   Chinteik Hygiene Products Co.,Ltd. 

 

17. นางสาวพรเพชร ปทมฤดี 
ผูจัดการฝายบญัช ี
อาย ุ     42 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  

 ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
ประสบการณ   - ผูจัดการอาวุโสฝายบญัชี 

 บริษัท สหอตุสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการฝายการเงินและธุรการ 

  Trio-Tech (Bangkok) Co.,Ltd. 
    - ผูจัดการ 
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      Pro A.C.T. Consultant Co., Ltd. 

หมายเหตุ : กรรมการทุกทานของบริษัทฯเปนกรรมการผูมอํีานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดใน
หนังสือรับรอง 
 
2.  ขอมลูการดํารงตําแหนงของผูบริหารบริษัทฯที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบรษิัทยอยและบริษัทท่ี
เกี่ยวของ 

        
 ช่ือ บริษัทฯ บริษัทท่ี บริษัทยอย 
   เกี่ยวของ บ.พันธศร ี บ.พันธศร ี บ.ประจักษ 
   กัน วิวัฒน จก. จก. วิวัฒน จก. 

1 นายมีชัย วรีะไวทยะ X X    
2 นายวงั ตา เลยีง / //    
3 นายวศนิ ปจจกัขะภตั ิ /  / / / 
4 นายวงั ชาง ยิง // //    
5 นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย // // / / / 
6 นางสาวอัญชลี สืบจันทศริ ิ // // / / / 
7 นางสาวปยธิดา สุขจันทร //  / / / 
       

 หมายเหตุ    X = ประธานกรรมการ      
                     / =  กรรมการ                                         
                    // = กรรมการบริหาร      

  บริษัทที่เกี่ยวของ หมายถึง บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 
บริษัทฯมิไดรายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวารอย

ละ 10 ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2549  ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่ไมมี
นัยสําคัญตามประกาศของ กลต.  
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เอกสารแนบ 3 : อ่ืนๆ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ ดังตอไปนี้ 

นายธีระ วิภูชนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์  กรรมการตรวจสอบ 
นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในเดือน พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการไดแตงตั้งนายวศิน ปจจักขะภัติ เปนกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทาน และนายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ เนื่องจากไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
สําหรับป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. สอบทานรายงานทางการเงินระหวางกาลและประจําป ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินของบริษัทฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2549 
คณะกรรมการมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและนําออก
เผยแพรได สวนงบการเงินประจําปยังคงใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติกอนเผยแพรตามที่ปฏิบัติ
อยูเดิม  

2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมกับผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจ
สอบบัญชีของบริษัทฯ และเชื่อวางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของบริษัทอยางถูกตองครบถวนและ
เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3. พิจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในบริษัทฯ ที่ไดเสนอตอฝายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม รวมทั้งการ
ติดตามการปรับปรุงและแกไขอยางตอเนื่อง 

4. กํากับดูแลใหฝายบริหารวิเคราะหและวางแผนจัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ 
5. รายงานการประชุมและผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทฯ ไดปฏิบัติงานโดยปราศจากการ
ละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงบริษัทฯ ตองพึงปฏิบัติ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอใหบริษัท สํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด เปนผูตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2550 ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงการแตงตั้งครั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะนําเสนอตอผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนตอไป 
 
 
นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
21 กุมภาพนัธ 2550 




