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สวนที่ 1 ขอมูลสรุปบริษัท
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท สวนปาลม
น้ํามัน การสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.98
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษัทคือ บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษัท ประจักษวิวัฒน
จํากัด โดยถือหุนทั้ง 2 บริษัทอยูรอยละ 99.99 ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันใน
เขตพื้นที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิ้น 30,600 ไร โดยทั้งสอง
บริษัทนี้มีรายไดจากการใหเชาที่สัมปทานนี้จากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด และ บริษัทพันธศรีวิวัฒน
จํากัด ไดทําสัญญาการเชาพื้นที่นี้ทั้งหมดพรอมสวนปาลมใหกับบริษัทฯอีกตอหนึ่ง
นอกจากนั้น เมื่อตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
(ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10
บาท) เพื่อดําเนินการผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม โดยเปนการรวมทุนกับ Center de Cooperation
Internationale en Recherche Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึ่งเปนองคกรพิเศษที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายฝรั่ ง เศส มี ค วามเชี ย วชาญและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาด า น
การเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 บริ ษั ท มี พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ซึ่ ง เป น สวนของบริ ษั ท เองอยู
23,006.63 ไร เมื่อรวมกับพื้นที่ที่สัมปทานที่บริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพื้นที่ปลูกปาลม
ทั้งหมด 44,355.87 ไร หรือ 7,096.89 เฮกตาร ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมที่ใหญที่สุดในประเทศ
ไทย แตบริษัทก็ยังคงตองซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิต 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 84.12 และ 10.49 ของยอดขายทั้งหมดตามลําดับ
สวนผลิตภัณฑอื่นๆนั้นเปนผลพลอยไดจากการสกัดน้ํามันปาลมดิบ
หลังจากที่บริษัทไดรับการรับรอง ISO 9001:2000 ในป 2547 บริษัทไดเขาสูระบบคุณภาพการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 จากสถาบัน SGS รวมถึงการเขาโครงการโรงงานสีเขียวของสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยและเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานของกระทรวงพลังงาน การเขาสูระบบดังกลาว
เปนการแสดงใหเห็นไดวาบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญตอชุมชนและประเทศในดานสิ่งแวดลอม
เปนอยางดี นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุงมั่นที่จะเขาสูระบบ OHSAS 18001 มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะเกี่ยวกับการปองกันปญหาดานสุขภาพและอุบัติเหตุตางๆตอ
ผูปฏิบัติงานและตอสังคมโดยรวมทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดจนชุมชนใกลเคียง
และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 บริษัทไดเขารวมเปนหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการทําสวนปาลม
อย า งยั่ ง ยื น (RSPO)
สมาคมนี้ ไ ด ก อ ตั้ งขึ้ น ในเดื อ น เมษายน พ.ศ. 2547 ที่ เ มื อ งซูริ ค ประเทศ
สวิตเซอรแลนด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหองคกรตางๆในหวงโซอุปทาน รวมมือกันปลูกและ
ใช ป าล ม น้ํ า มั น อย า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง การเป ด ให ผู ที่ มี สว นได ส ว นเสี ย ได แ สดงความคิ ด เห็ น ร ว มกั น
นอกจากนี้ทางสมาคมยังมุงหวังใหสมาชิกซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับปาลมน้ํามัน ไดรวมมือกันดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคของสมาคม
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ

โทรศัพท
โทรสาร

สวนปาลมน้ํามัน การสกัดน้าํ มันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
เลขที่ 947/155 ชั้น 1 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260
02 744-1046-8
02 744-1049

โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
โทรศัพท
โทรสาร

เลขที่ 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
075 666 075
075 666 072

เลขทะเบียนบริษัท

0107536000404

สํานักงานใหญ

หนา 2 : UPOICTC
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2.1 ปจจัยความเสี่ยง
1.

สภาพภูมอิ ากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษทั ยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนม
ผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูก ับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพ
ภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้ ใน
สวนของบริษทั เอง ยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาผลปาลมสด ซึ่งเปนตนทุนการผลิตหลักของ
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบ
2.

ราคาน้ํามันปาลมผันผวน
ราคาน้ํามันปาลมดิบรายเดือนโดยเฉลี่ยในป 2551 มีการเคลื่อนไหวในชวงระหวาง
17.02-36.26 บาทตอกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 28.96 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นรอยละ
18 จากป 2550 ในปจจุบัน มีความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อนําไปผลิตเปนพลังงานทดแทน
จึงทําใหราคาน้ํามันปโตรเลียมกลายมาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนกําหนดราคาน้ํามันปาลมดวย
ซึ่งยิ่งจะทําใหราคาน้ํามันปาลมในปจจุบันมีความผันผวนมากขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถ
บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะความเสี่ยงดังกลาวไดจากการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาเพื่อจําหนายอยางระมัดระวัง และจะตองติดตาม
ตั ว เลขที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลผลิ ต การส งออก ปริ มาณน้ํ ามั น ปาล มคงเหลื อทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียมในตลาดโลกอยางใกลชิด เพื่อใชคาดการณราคาและ
ปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู
3.

การแทรกแซงราคาโดยภาครัฐ
ในปที่ผานมา ภาครัฐมีการแทรกแซงอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ กัน

ไดแก
1. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมดิบ
ใสภายใต AFTA โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาจํานวน 30,000 ตัน ภายในวันที่ 29
กุมภาพันธ 2551 เพื่อผอนคลายการขาดแคลนน้ํามันปาลมซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
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2550 แตการอนุมัติลาชา ทําใหเมื่อมีการนําเขาในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ 2551 ปริมาณ
ผลผลิตไดเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหราคาน้ํามันปาลมปรับลดลงอยางรวดเร็ว
2. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินนโยบายแทรกแซงตลาด
น้ํามันปาลมดิบ ป 2551 / 52 เพื่อแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกต่ํา โดยกําหนดใหรับซื้อผล
ปาลมจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท และกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบที่กิโลกรัม
ละ 22.50 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกขณะนั้นอยูที่
ประมาณ 14-15 บาท/กิโลกรัม แตเริ่มดําเนินการรับซื้อจริงในเดือนมกราคม 2552 ซึ่งเปนชวงที่
ผลผลิตออกสูตลาดนอย ทําใหราคาในประเทศดีดตัวสูงขึ้นเกินกวาราคาแทรกแซง
นอกจากนั้น ในป 2551 กรมการคาภายในมีการปรับเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามัน
ปาลม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกปรับขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 เปนการปรับขึ้นเพดานราคา
จําหนายปลีกจากเดิมขวดละ 43.50 บาท เปน 47.50 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และลาสุดเมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2551 กรมการคาภายในไดปรับลดเพดานราคาจําหนายปลีกจาก 47.50 บาท
เปน 38 บาท เพื่อลดภาระคาครองชีพใหกับผูบริโภค แตในเดือนพฤศจิกายน 2551 รัฐบาลกลับ
ดําเนินนโยบายแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมดิบป 2551/52 เพื่อแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามัน
ตกต่ํา
กรณีดังกลาวขางตน ไดทําใหผูประกอบการเกิดความสับสนในแนวนโยบายที่ไม
สอดคลองกัน รวมถึงการมีมุมมองที่แตกตางกันในหนวยงานของภาครัฐ ซึ่งเปนการบิดเบือน
กลไลตลาด และไดสงผลกระทบตอเนื่องไปยังผูประกอบการที่จะตองใชความระมัดระวังใน
การดําเนินธุรกิจ
4.

พื้นที่ปลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพื้นที่สัมปทาน
เนื่องจากบริษทั มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันทีเ่ ปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิด
เปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรจี ํานวน
12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 6 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,467.74 ไร ซึ่ง
จะหมดอายุสมั ปทานลงในอีก 5 ปขางหนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซึ่งอาจถูก
ปรับเงื่อนไขการเชา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุ
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สัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวน
สูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
บริษัทคาดวาจากการที่บริษัทเปนผูประกอบการรายใหญที่มีความสัมพันธที่ดกี ับชาวสวนปาลม
บริเวณใกลเคียงและมีการซือ้ ผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเนื่อง จะทําใหแนวโนมที่บริษัท
จะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบลดลง นอกจากนัน้ การที่บริษทั มีระบบการผลิตทีไ่ ดรับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอ จะทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได
5.

การจําหนายน้าํ มันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ
ในป 2550 และป 2551 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
และผลปาลมสดใหกับลูกคารายใหญรายเดียว ซึ่งไดแก บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอยละ 88 และรอยละ 87 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิดความเสี่ยง
ในดานการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนสําคัญ แตเนือ่ งจาก LST มีความสัมพันธทดี่ ีกับ
บริษัทมาเปนเวลานานและเปนผูถ ือหุนรายใหญของบริษัท รวมทัง้ เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึงเชื่อมัน่ วาโอกาสความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคารายนี้ไป
หรือลูกคารายนี้ประสบปญหาทางการเงินจึงเกิดขึน้ นอย นอกจากนั้น บริษัทยังมีความสามารถ
ในการขายสินคาใหกับลูกคารายอืน่ ไดอกี ดวย โดยเฉพาะในปจจุบันน้าํ มันปาลมมิไดนํามาใช
เพื่อการบริโภคเพียงอยางเดียว แตยังสามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนไดอกี ดวย ทําให
น้ํามันปาลมเปนที่ตองการทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.

ความเปนมา
ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทฯ คือ นายวิชยั นามศิรชิ ัย ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ดวย
เงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดิบจากผลปาลมสด โดยบริษทั ฯมี
สวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพื้นที่ปลูกรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัดกระบี่และ
จังหวัดสุราษฎรธานี
ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดซี ี ซึ่งเปนสถาบันการเงิน
เพื่อการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปนผูถ อื หุน
รายใหญของบริษัทฯ หลังจากซื้อหุนรอยละ 47 ของบริษัทฯ จากกลุมผูถ ือหุนทั้งชาวตางประเทศและใน
ประเทศ
ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท เพื่อแลกกับหุนทั้งหมดของบริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด ในราคาหุนละ 40.9985 บาท
บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษัท ซึ่งเปนเจาของสัมปทานสวนปาลมน้ํามันสองแหง มี
พื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนหุนดังกลาวมี
มูลคารวมทั้งสิน้ 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บริษัทพันธศรีววิ ัฒน จํากัดในครั้งนี้ ทําให
บริษัทฯมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกวา 44,440 ไร
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนจากผูถ ือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA)
SENDIRIAN BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด เมื่อรวมกับหุนเดิมที่มีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทําใหบริษัท ล่ําสูง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถ ือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ
66.29
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2.

การประกอบธุรกิจ
บริษัทฯดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ ผูถ ือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงกลั่น
น้ํามันปาลมดิบ ผลิตน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภัณฑอนื่ เชน ไขมันผสม และเนยเทียม เปนตน
บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา
274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซึ่งเปนเจาของสวนปาลม
น้ํามัน โดยบริษัทฯไดมกี ารเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด นอกจากนี้แลวบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดถือหุน 99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5
ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษววิ ัฒน จํากัด
(ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000
บาท) ทั้งสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันในเขตพืน้ ที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิ้น 30,600 ไร จากกรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป มีพื้นที่ปลูกปาลม
น้ํามันอยู 21,349 ไร
นอกจากนั้น เมื่อตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
(ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10
บาท) เพื่อดําเนินการผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม โดยเปนการรวมทุนกับ Center de Cooperation
Internationale en Recherche Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึ่งเปนองคกรพิเศษที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายฝรั่ ง เศส มี ค วามเชี ย วชาญและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาด า น
การเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมคา
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
99.98%

50%

บจ. พันธศรีวิวัฒน
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

99.99%

99.99%
บจ. พันธศรี
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี)

3.

บจ. สยามเอลิทปาลม
(บริษัทรวมคา)

บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)

โครงสรางรายได

ผลิตภัณฑ/บริการ

น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย

ป 2551
ดําเนิน
ป 2550
%
%
จํานวน
การโดย จํานวน
เงิน
เงิน
บริษัท
1,098 84.12
541 84.80
บริษัท
137 10.49
74 11.60
บริษัท
70 5.39
23 3.60
1,035 100.00
638 100.00
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หนวย : ลานบาท
ป 2549
%
จํานวน
เงิน
588 86.48
61
8.97
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4.56
680 100.00
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.

ความเปนมา
ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทฯ คือ นายวิชยั นามศิรชิ ัย ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ดวย
เงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดิบจากผลปาลมสด โดยบริษทั ฯมี
สวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพื้นที่ปลูกรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัดกระบี่และ
จังหวัดสุราษฎรธานี
ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดซี ี ซึ่งเปนสถาบันการเงิน
เพื่อการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปนผูถ อื หุน
รายใหญของบริษัทฯ หลังจากซื้อหุนรอยละ 47 ของบริษัทฯ จากกลุมผูถ ือหุนทั้งชาวตางประเทศและใน
ประเทศ
ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท เพื่อแลกกับหุนทั้งหมดของบริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด ในราคาหุนละ 40.9985 บาท
บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษัท ซึ่งเปนเจาของสัมปทานสวนปาลมน้ํามันสองแหง มี
พื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนหุนดังกลาวมี
มูลคารวมทั้งสิน้ 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บริษัทพันธศรีววิ ัฒน จํากัดในครั้งนี้ ทําให
บริษัทฯมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกวา 44,440 ไร
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนจากผูถ ือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA)
SENDIRIAN BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด เมื่อรวมกับหุนเดิมที่มีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทําใหบริษัท ล่ําสูง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถ ือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ
66.29
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2.

การประกอบธุรกิจ
บริษัทฯดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ ผูถ ือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงกลั่น
น้ํามันปาลมดิบ ผลิตน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภัณฑอนื่ เชน ไขมันผสม และเนยเทียม เปนตน
บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา
274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซึ่งเปนเจาของสวนปาลม
น้ํามัน โดยบริษัทฯไดมกี ารเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด นอกจากนี้แลวบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดถือหุน 99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5
ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษววิ ัฒน จํากัด
(ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000
บาท) ทั้งสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันในเขตพืน้ ที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิ้น 30,600 ไร จากกรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป มีพื้นที่ปลูกปาลม
น้ํามันอยู 21,349 ไร
นอกจากนั้น เมื่อตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
(ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10
บาท) เพื่อดําเนินการผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม โดยเปนการรวมทุนกับ Center de Cooperation
Internationale en Recherche Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึ่งเปนองคกรพิเศษที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายฝรั่ ง เศส มี ค วามเชี ย วชาญและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาด า น
การเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมคา
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
99.98%

50%

บจ. พันธศรีวิวัฒน
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

99.99%

99.99%
บจ. พันธศรี
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี)

3.

บจ. สยามเอลิทปาลม
(บริษัทรวมคา)

บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)

โครงสรางรายได

ผลิตภัณฑ/บริการ

น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย

ป 2551
ดําเนิน
ป 2550
%
%
จํานวน
การโดย จํานวน
เงิน
เงิน
บริษัท
1,098 84.12
541 84.80
บริษัท
137 10.49
74 11.60
บริษัท
70 5.39
23 3.60
1,035 100.00
638 100.00
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%
จํานวน
เงิน
588 86.48
61
8.97
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680 100.00
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2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
1.ลักษณะของผลิตภัณฑ
1.1 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนน้ํามันทีไ่ ดจากการสกัดผลปาลมสด โดยมีอัตรา
เปอรเซ็นตน้ํามันมากนอยขึ้นอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสดทีซ่ ื้อจาก
เกษตรกรรายยอยจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันอยูท ี่รอยละ 15 – 17 แตถาเปนผลปาลมสดจากสวนของบริษทั ฯ
เองจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันถึงรอยละ 20 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
1.2 น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันทีไ่ ดจากการสกัดเมล็ดใน
ปาลม โดยมีอตั ราเปอรเซ็นตน้ํามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตอาหารสัตว
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอืน่ เชน น้ํามัน
ปรุงอาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเค็ก เนยโกโก ไอศครีม ครีมเทียม สบู แชมพู
เทียนไข กลีเซอรีน สีอะมินส สวนผสมอาหาร เคมีภณ
ั ฑ เคลือบดีบกุ อาหารสัตว และอื่นๆ นอกจากนี้
ในปจจุบนั น้าํ มันปาลมยังใชเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเปนพลังงานทางเลือก
เพื่อทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียมได
น้ํามันปาลมเปนน้ํามันที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมที่สูงกวา และมีเบตาแคโรทีนสูง ซึ่งเปน
ประโยชนตอสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับที่ต่ํากวาน้ํามันพืชชนิดอื่น ทําใหไมเคลือบติดสิ่งทีท่ อด
ทําใหอาหารที่ทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน
การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตา งๆ มีดังนี้ ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดใน
น้ํามันปาลมดิบ
Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน
Hydrogenation

การสกัดใหบริสทุ ธิ์
Refining

- น้ํามันปาลมผานกรรมวิธี

- ครีมเทียม

- มาการีน

- ครีมใสขนม

- Vanaspati

- ผลิตภัณฑเบเกอรี่

- ไขมันผสม

- เครื่องสําอาง

- ไขมันสําหรับทอด

- ไขมันสําหรับทําขนมปง

- Sandwich Spread

- ไขมันสําหรับทําพาย

- ไขมันนม

- ไอศกรีม

- ไขมันผสมชอคโกเลตสําหรับเคลือบ

การแยกสวนและการสกัด
Fractionation

กรดสบู

น้ํามันปาลมสเตรียรีน

การนําไปใชประโยชนอื่นๆ
Technical Uses

น้ํามันปาลมโอเลอีน

- สบู
- เคลือบดีบุก

แยกตัว

เติมไฮโดรเจน

แยกสวน

เติมไฮโดรเจน

- หมึกพิมพ
- น้ํายาขัดเงา

กลีเซอรีน

- Emulsifier

- ไขมันผสม

- น้ํามันสําหรับทอด

- ไขมันผสม

- ผงซักฟอก

- Vanaspati

- น้ํามันสําหรับปรุงอาหาร

- มาการีน

- เครื่องสําอาง

- ไขมันสําหรับทําเบเกอรี่

- น้ํามันสลัด

- เนยโกโก

- สารหลอลืน่

- ไขมันทําลูกกวาด

- บิสกิต

- สวนประกอบในสารเคมี
กรดไขมัน
- สบู - เทียนไข - สี - สารตึงผิว - เรซิน - เอสเทอร
กรดไขมัน

- แอลกอฮอล - ผงซักฟอก - Crayons - Amines
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การประกอบธุรกิจ
1. บัตรสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามรายละเอียดดังนี้
1 บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1817/2539 สําหรับกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
(CPKO) จากเมล็ดในปาลม ขนาด 4.17 ตันเมล็ดในปาลมตอชั่วโมง โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2541 ถึง 10 มีนาคม 2549
และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของ
อัตราปกติมกี ําหนด 5 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2549 ถึง 10 มีนาคม 2554
1.2 บัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีตามพระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและ
เมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอชัว่ โมง และกิจการผลิตไฟฟาจากชีวมวล ปละ
5,760,000 KWH ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิไมเกินเงินลงทุนในโครงการ ซึ่งสิทธิประโยชนนี้คาดวาจะสามารถใชไดใน
ป 2552
1.3 บัตรสงเสริมเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีตามพระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ
มีกําลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปน
ระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนัน้ ซึ่งสิทธิประโยชนนี้คาดวาจะ
สามารถใชไดในป 2552
2. การเชาที่ดนิ สัมปทาน
บริษัทฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทพันธศรีววิ ฒ
ั น จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษทั ฯ บริษัท พันศรีววิ ัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานที่ดินสองแหงคือชัยบุรแี ละเคียนซาจาก
บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองเปนบริษัทยอยของบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด ที่ดินสัมปทานทีไ่ ดรับอนุญาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานที่ดินอําเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร จะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2558 และสัมปทานที่ดินอําเภอ
เคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10,600 ไร จะหมดอายุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
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สําหรับสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซานี้ บริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงาน
ธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดนิ นี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทํา
สัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวนั ที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534
บริษัท ประจักษววิ ัฒน จํากัด ไดบนั ทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินดังกลาวไวแลวในงบการเงินจนถึงป
2550
2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
กลยุทธการแขงขัน
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็น
ไดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทย
ยังคงอยูในระดับต่ํา และนอกจากนั้นน้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวาน้ํามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหน้ํามัน
ปาลมไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ ที่ผานมาบริษัทฯผลิตน้ํามันปาลม
เพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก ในอดีตที่มีผลผลิตออกมามากเกินความตองการใน
ประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมใน
ตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ บริษัทฯก็จะสงออกเพื่อที่จะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหบริษัท
ฯ สามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทางตรงกันขามถาผลผลิตปาลมสดออกมาคอนขางนอย และราคา
น้ํามันปาลมดิบในประเทศอยูในระดับต่ําในขณะที่ราคาตลาดโลกก็อยูในระดับต่ําเชนกัน จะทําใหเกิด
การแขงขันราคากันเองในประเทศ
เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทฯจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับต่ํา โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอยที่สุด
และเพิ่มปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิต
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 12 โรงงาน และ
มากกวารอยละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบทั้งหมดในประเทศ เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
รายใหญเพียง 2-3 รายเทานั้น ดังนั้นในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลม
ดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํามันปาลมทั้งหมดในประเทศ ซึ่งบางครั้งรัฐบาลตองมีการอนุมัติ
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ใหมีการนําเขาน้ํามันปาลม ดังเชน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหนําเขาน้ํามัน
ปาลมดิบใส ปริมาณ 30,000 ตัน เพื่อบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณน้ํามันปาลมในระบบ ในทางตรง
ขามในชวงที่มีผลปาลมสดออกมามาก ก็จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบมีปริมาณมากเชนเดียวกัน ซึ่ง
บริษัทฯก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขายในประเทศ
การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริ ษั ทฯได จํ า หน ายน้ํ า มั น ปาล มดิ บ และน้ํ า มัน เมล็ ด ในปาล มดิ บ แก โ รงงานกลั่ นน้ํ ามั นพื ช
บริสุทธิ์และโรงงานทําสบูเปนหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี กาก
เมล็ดในปาลมจะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเลี้ยงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงานเพื่อ
เปนอาหารสัตว ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการควบคุม
ของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางที่จะสง และคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม
สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ
ในป 2551 บริษัทฯไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ ยกเวนการจําหนายเศษวัสดุ
ประเภท Sludge Oil เปนรายไดอื่น จํานวนเงิน 1.14 ลานบาท
ข. ภาวะการแขงขัน
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการผลิตของ
โรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 66 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจาก
เกษตรกรเพื่อใหโรงสกัดของตนเพิ่มอัตราการใชกําลังการผลิตและลดตนทุนตอหนวยใหมากที่สุด ทํา
ใหบางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมเรื่องของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถ
ทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตามมาอีก
หลายประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) ในขณะที่
ปจจุบันมีอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเพียง
เล็กนอย จึงตองอาศัยระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนา
ในลํ า ดั บต อ ไป ไม ว า จะเปน การต อ ยอดไปสู อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ จ ากน้ํ า มั น ปาล ม และอนุ พั น ธ
หรือไบโอดีเซลอยางเปนระบบ
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นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณ
ผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ในอดีตที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ
และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคไดน้ัน จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปน
หลัก ทั้ง ดานราคาซื้อวัต ถุดิบและราคาจํ าหนายสิ นคาสําเร็จรูป ในขณะที่ ราคาวั ตถุดิบนั้น สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงและ
การควบคุมราคาของกรมการคาภายในเปนหลัก อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามัน
พืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียม ก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาขาย
ภายในประเทศเชนเดียวกัน
ในป จ จุ บั น ราคาขายส ง ของน้ํ า มั น ปาล ม บรรจุ ข วดจะถู ก ควบคุ ม โดยกรมการค า ภายใน
กระทรวงพาณิชย ผูผลิตน้ํามันพืชจะไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑในราคาที่สูงกวาราคาควบคุม
อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูผลิตประสบกับปญหาการขึ้นราคาของวัตถุดิบ ก็สามารถเสนอราคาใหมใหกับ
กรมการคาภายในพิจารณาได ในชวง ปลายป 2550 ประเทศไทยประสบปญหาราคาน้ํามันปาลมปรับตัว
สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ํามันปาลมในระบบตึงตัว ในชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2550 กรมการ
คาภายในไดทยอยปรับขึ้นเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลม 2 ครั้งจากเดิมขวดละ 38.50 บาท เปน
43.50 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และลาสุดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 กรมการคาภายในไดปรับขึ้น
เพดานราคาจําหนายปลีกอีกครั้งหนึ่ง เปน 47.50 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการ
ปจจุบัน กรมการคาภายในจะควบคุมราคาน้ํามันปาลม ชนิดบรรจุขวด โดยกําหนดเปน
นโยบายการกํากับดูแลราคาจําหนายสินคาน้ํามันพืช ทั้งราคาขายสง และราคาขายปลีก ทั้งนี้ระดับราคา
ที่จําหนายใหกับผูบริโภค จะขึ้นอยูกับชองทางการจําหนาย เชน ถาสินคาจัดจําหนายผานทาง
หางสรรพสินคา ราคาก็จะถูกกําหนดโดยหางสรรพสินคาตางๆ ซึ่งระดับราคาต่ํากวาราคาขายปลีก
ทั่วไป เนื่องจากหางสรรพสินคาจะใชสินคาที่ขายในแผนกซุปเปอรมารเก็ตในการทําโปรโมชั่น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตองเสียคาใชจายอื่นๆ อีก เชน คาตั้งโชว และคาโฆษณาใหกับทาง
หางสรรพสินคา โดยหางสรรพสินคาจะนํารายไดในสวนนี้ไปลดราคาสินคาของบริษัทฯ เพื่อเปนการ
สงเสริมการขายทางหนึ่ง แตถาเปนการจําหนายตามรานคาปลีกทั่วไป สวนใหญระดับราคาขายจะสูง
กวาหางสรรพสินคา
สวนน้ํามันปาลมบรรจุแทงค เพื่อใชในอุตสาหกรรมจะไมถูกควบคุมราคาโดยหนวยงานของ
รัฐบาล อยางไรก็ตามการแขงขันทางดานราคาก็ยังเปนกลยุทธหลักที่ใชในอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไป
แลวลูกคาจะไมใหความสําคัญกับคุณภาพของน้ํามันปาลม ถาผูผลิตรายใดเสนอราคาขายที่ต่ํากวา ก็จะ
สั่งซื้อกับผูผลิตรายนั้นทันที แตมีลูกคาบางกลุมที่ตองการผลิตภัณฑน้ํามันปาลมพิเศษ ซึ่งผูผลิตตอง
ผลิตสินคาตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และจะเนนคุณภาพเปนหลัก
อุ ต สาหกรรมน้ํ า มัน ปาล ม มี ก ารขยายตั ว อยู ใ นเกณฑ สู งที่ สุด ในบรรดาพื ช น้ํ า มัน ทั้ ง หมด
สาเหตุที่น้ํามันปาลมมีอัตราการขยายตัวของการบริโภค และมีสัดสวนการบริโภคมากที่สุด เนื่องจาก
ไดรับการสงเสริมและคุมครองจากรัฐ ซึ่งน้ํามันปาลมไดรับความนิยมในการนําไปใชปรุงอาหาร และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอยางกวางขวาง เพราะคุณสมบัติพิเศษของน้ํามันปาลมมีการดูดซับที่ต่ํากวาน้ํามัน
พืชชนิดอื่น จึงไมเคลือบติดสิ่งที่ทอด ทําใหของที่ทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน
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เนื่องจากผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ซึ่งไดแก น้ํามันปาลมนัน้ มีคณ
ุ สมบัติพิเศษเฉพาะตัว
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารประเภททอด ที่ตองการเนนคุณภาพของ
ผลิตภัณฑใหคงความกรอบและไมมกี ลิ่นหืน
ซึ่งน้ํามันพืชประเภทอืน่ ไมมีคณ
ุ สมบัติดังกลาว
นอกจากนั้น น้ํามันปาลมกําลังมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล จึงอาจกลาวไดวาแนวโนม
การเขามาทดแทนหรือชิงสวนแบงทางการตลาดโดยน้ํามันประเภทอื่นในอนาคตสามารถทําไดยาก
นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงคูแขงรายใหมที่ตองการเขามาในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ก็จะเปนไปได
ยากเชนกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูงทั้งในดาน
เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต และเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานทีน่ ําไปสูอุตสาหกรรมตอเนื่องอีก
หลายประเภท การมีชื่อเสียงที่ดีและอยูในอุตสาหกรรมยาวนาน ยอมสามารถสรางความเชื่อถือและมี
ความไดเปรียบอยางชัดเจน
ถึงแมวาประเทศไทยมีพันธะกรณีภายใต AFTA ที่จะตองนําน้ํามันปาลมเขาบัญชีลดภาษีนําเขา
เหลือ รอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหคูแขงทั้งในและตางประเทศ
สามารถนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทฯ ได แตเนื่องจากการนําเขาน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงคน้ํามันอีกครั้ง ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมทั้งมีตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ที่นําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก
การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใต AFTA ดังกลาว สามารถปฏิบัติไดภายใตการดูแล
การนํ า เข า โดยองค ก ารคลั งสิ นค า เท า นั้ น ดัง เช น ในช วงปลายป 2550 ประเทศไทยได ป ระสบกั บ
ภาวการณตึงตัวของปริมาณน้ํามันปาลม ดังนั้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ
ใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมดิบใสภายใต AFTA โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาจํานวน 30,000
ตัน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เพื่อผอนคลายสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตาม การแกปญหา
ดังกลาวเปนการแกปญหาเฉพาะหนา หากสถานการณการขาดแคลนน้ํามันปาลมยังคงมีอยู โดยเฉพาะ
เมื่ อมี ก ารสนับ สนุ นให พัฒนาอุ ตสาหกรรมไปสู ไบโอดีเซล อั นเป นพลั งงานทางเลือก รั ฐบาลอาจ
กลับมาพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AFTA อยางจริงจัง ซึ่งนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาทั้ง
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรไดอยาง
เต็มที่ สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หาก
ผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และ
หันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนาดานอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาใน
ตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
อยางไรก็ตาม ในบางชวงบางป อาจมีการพยายามลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมจากมาเลเซีย เพื่อ
ชดเชยปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงที่ราคาน้ํามันปาลมในประเทศและ
ราคาน้ํามันปาลมของมาเลเซียมีสวนตางของราคาสูง ทําใหราคาน้ํามันปาลมในประเทศผันผวน
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นอกจากนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย ยังตองคํานึงถึงปจจัยหลาย
ด า น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ที่ ผ า นมาอุ ต สาหกรรมประสบกั บ ป ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถเพื่อการแขงขันกับตางประเทศ ที่สําคัญไดแก
1.
โครงสร างระบบสวนปาล ม ของไทยสว นใหญ เป นเกษตรกรรายย อย ทํ าให การ
บริหารจัดการสวนปาลมของตนเองไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหตนทุนการ
ผลิตสูง
2.
ขาดการบริหารจัดการด านการแบงเขตพื้นที่การตั้งโรงงานสกั ดน้ํามัน ปาลมให
สอดคลองกับพื้นที่ปลูกปาลม (zoning) ทําใหมีการแยงกันซื้อผลปาลม และมีตนทุน
คาขนสงสูง นอกจากนั้น ยังสงผลใหเกิดลานเทซึ่งเปนแหลงกลางรับซื้อผลปาลม
จากเกษตรกรแลวนํามาขายตอใหโรงสกัดน้ํามันปาลม ขึ้นเปนจํานวนมาก โดย
ปจจุบันมีอยูกวา 400 แหงทั่วประเทศ
จํานวนคูแ ขงขัน
พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมา
คือ สุ ราษฎร ธานี ชุ มพร สตูล และในจั งหวั ดอื่นๆ ทั้ งนี้สามารถแบ งผู ป ลูกปาล มน้ํ ามั นออกเปน 3
ประเภท ดังนี้
- บริษัทผูปลูก ประมาณ 174 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 37
- สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 16 - เกษตรกร
รายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 46
ในปจจุบนั โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีจํานวน 66 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูในเขตที่มีการ
เพาะปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกําลังการผลิตรวมประมาณ
15 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบงไดดังนี้
- โรงงานสกัดขนาดใหญ 45 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 13 ลานตันทะลายปาลม
สดตอชั่วโมง
- โรงงานสกัดขนาดเล็ก 21 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสด
ตอป
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูกทีใ่ หญแหง
หนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทําใหบริษัทฯไดเปรียบบริษัทอื่นในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวนของ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมงนั้น ถือวามีขนาดที่
ใกลเคียงกับโรงงานสกัดขนาดใหญ
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตตอไรสูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุนการ
ผลิตน้ํามันต่ํากวาพืชชนิดอื่น น้ํามันปาลมจึงเปนมันพืชสําหรับการบริโภคที่มีราคาถูกที่สุด สามารถ
นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวางทั้งใน
อุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหาร รวมถึงการนําไปใชในการผลิตพลังงานทดแทนในชวง 2-3 ปที่
ผานมา โดยมูลคาของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000 ลานบาท
ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย และไนจีเรีย โดยมีปริมาณ
ผลผลิตน้ํามันปาลมตอปเรียงตามลําดับคือ 20 ลานตัน 18 ลานตัน 1.5 ลานตัน และ 1 ลานตัน โดย
มาเลเซียและอินโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลม คิดเปนมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด
พื้นที่ใหผลผลิต ปจจุบนั ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ
2.8 ลานไร ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก
กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง ในขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมีพื้นทีเ่ พาะปลูกปาลมน้ํามัน
ประมาณ 24 และ 20 ลานไรตามลําดับ อยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายเรงรัดให
ขยายพืน้ ที่ปลูกปาลมน้ํามันอีกประมาณ 2.5 ลานไร เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการ
ผลิตเปนไบโอดีเซล
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2551 จัดเปนปทองของปาลมน้ํามัน อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของทั้ง
ปริมาณผลปาลมสดและราคา โดยผลปาลมสดเพิ่มขึ้นจาก 6.2 ลานตันในป 2550 เปน 9.2 ลานตันในป
2551 โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนธันวาคม ที่ 487,831 ตัน สูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1,044,219 ตัน
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ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,543,761 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 47 จากป 2550 จาก
ตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็นวาอัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2551 ของทั้ง
ประเทศโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 16.7 ซึ่งต่ํากวาป 2550 โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปน้ํามัน
ปาลมดิบ ณ สิ้นป 2551 จํานวน 107,947 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป
2550 ที่ 88,916 ตัน การเพิ่มขึ้นอยางมากของปริมาณผลปาลมสดในป 2551 มีสาเหตุจากปจจัยตอไปนี้
- อายุเฉลี่ยของตนปาลมที่เขาสูวัยการใหผลผลิต (Productive age)
- พื้นทีเ่ ก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น
- ปริมาณการกระจายน้ําฝนในป 2549 และป 2551
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ที่มา : กรมการคาภายใน

กําลังการผลิต การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จน
ในปจจุบนั มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 66 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 18 ลานตันผลปาลมสดตอปนนั้ ยังคงสูงกวาปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาด แมวาในป
2551 จะมีผลปาลมมากถึง 9 ลานตัน จากพื้นที่เพาะปลูกที่ใหผลผลิตแลวที่มีอยูประมาณ 2.8 ลานไร ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจาก 6.2 ลานตันในป 2550 จะเห็นวากําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีมากกวาอุปทาน
ของผลปาลมสดที่มีอยูในปจจุบัน ประมาณรอยละ 50 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน
ดังกลาว สงผลตอเสถียรภาพราคาของน้าํ มันปาลมดิบ ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
สถานการณตลาดและราคา ในป 2551 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป
2550 นับเปนการปรับตัวสูงขึ้นติดตอกันเปนปที่ 3 โดยในเดือนตุลาคม ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาด
ลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปด
แตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,390 ริงกิตตอตัน และปดแตะระดับสูงสุดของปในเดือนมีนาคมที่ 4,330 ริงกิ
ตตอตัน เฉลีย่ แลวทั้งป 2551 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของ
ประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 2,852 ริงกิต ตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,418 ริงกิตตอตันในป 2550 คิด
เปนเพิ่มขึ้นรอยละ 18
ทํานองเดียวกันกับสถานการณดานราคาน้าํ มันปาลมดิบในประเทศ
ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตตนปและมาสูงสุดในชวงกลางป โดยทั้งป ราคาเฉลีย่ รายเดือนแกวงตัวอยูในชวงระหวาง
17.02 – 36.26 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 18.63–31.47 บาทตอกิโลกรัมในป 2550) ในขณะที่ราคาเฉลี่ย
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รายเดือนของผลปาลมสดในประเทศเคลือ่ นไหวอยูร ะหวาง 2.88 – 6.05 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 3.27
– 5.54 บาทตอกิโลกรัมในป 2550) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลีย่ ทั้งปของผลปาลมสด
และน้ํามันปาลมดิบที่ 4.56 และ 28.96 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ที่ 4.24 และ 24.45
บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ ตัวเลขราคาดังกลาวใกลเคียงกันกับที่บริษทั ไดมีการคาดการณไวในรายงาน
ประจําป 2550 ที่คาดการณวาราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศจะมีราคาไมต่ํากวา 28 บาท / กิโลกรัม
และราคาผลปาลมสดจะอยูท ี่ประมาณ 4.50-5.00 บาท / กิโลกรัมโดยเฉลี่ยทั้งป
ในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ในขณะที่ปริมาณผลปาลม
สดที่ออกสูตลาดก็มีมาก สาเหตุเนื่องจากการที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมในตลาดโลก ปรับตัวสูงขึ้นมา
ตั้งแตตนป และสูงสุดเปนประวัติการณที่ระดับ 147 เหรียญฯตอบาเรล ในเดือนกรกฎาคม ทําใหราคา
น้ํามันปาลมทั้งในตลาดโลกและในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตาม แตดวยวิกฤตการเงินของโลก ทําให
ราคาน้ํามันปโตรเลียมปรับลดลงอยางรุนแรง ตอเนื่องจนมาอยูที่ประมาณ 33 เหรียญฯตอบาเรล ในชวง
ปลายป สงผลใหราคาน้ํามันไบโอดีเซลปรั บตัว ไปในทิศทางเดี ยวกั น ทําให ราคาน้ํามัน ปาลมใน
ตลาดโลกเริ่มดิ่งลงอยางรวดเร็ว ประเทศผูนําเขารายใหญของโลก ไดแก จีน และอินเดีย ชะลอการ
นํา เขาน้ํามั นพื ช ตลาดภายในประเทศจึ งเขา สูภ าวะซบเซา โดยราคาผลปาล มสดลดลงเหลื อเพีย ง
กิโลกรัมละ 2.50 บาท จากที่เคยสูงถึง 6 บาทในชวงตนป
เพื่อแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกต่ําและไมใหกระทบตอนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาลม
น้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ใหดําเนินนโยบาย
แทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมดิบ ป 2551 / 52 โดยกําหนดใหรับซื้อน้ํามันปาลมดิบในราคากิโลกรัมละ
22.50 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน และเก็บเปนสินคาคงคลังไวจําหนายในชวงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งให
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในแหลงผลิตที่เขารวมโครงการรับซื้อผลปาลมทะลายจากเกษตรกรใน
ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท (อัตราการสกัดน้ํามันอยูที่รอยละ 17) โดยกําหนดชวงเวลาดําเนินการเดือน
พฤศจิกายน 2551 – มกราคม 2552
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ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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2542

ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม.

2545

2550

ราคาน้ํามันปาลมดิบตลาดมาเลเซีย

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร , กรมการคาภายใน

คาดการณสถานการณปริมาณและราคาน้ํามันปาลมป 2552
สําหรับในป 2552 ประมาณการผลผลิตผลปาลมสดโดยรวมอยูที่ 8.5 ลานตัน ลดลงจากปกอน
ประมาณรอยละ 8.0 ทั้งนี้เนือ่ งจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการคือ
- เปนรอบปที่ตน ปาลมโดยเฉพาะตนปาลมที่มีอายุมากจะชะลอการใหผลผลิตหรือพักตัว
ตามหลักการเคลื่อนไหวในการใหผลผลิตเพิ่มลดรายปสลับกัน
- เกษตรกรสวนใหญไมไดใสปุยตามอัตราทีเ่ หมาะสม เนื่องจากปุย มีราคาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ตลอด 3 ปทผี่ านมา
- คาดวาปริมาณและการกระจายของฝนในชวงแลงจะไมดีเทากับปที่ผานมา
การกระจายของปริมาณผลปาลมสดรายเดือนโดยภาพรวมทั้งประเทศนาจะมีการกระจายดีขึ้น
ในสัดสวนใกลเคียงกันในแตละเดือน โดยจะมีปริมาณต่ําสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 480,000 ตัน
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หรือรอยละ 5.6 ของทั้งปและจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมประมาณ 900,000 ตัน หรือคิด
เปนรอยละ 11.0 ของทั้งป
คุณภาพผลปาลมสดในป 2552 คาดวาจะมีอัตราการสกัดน้ํามันเฉลีย่ ดีขนึ้ กวาป 2551 เนื่องจาก
มีการเนาเสียในการเก็บเกี่ยวนอยลง ทําใหการสูญเสียน้ํามันและระดับกรดไขมันอิสระลดลง สวนผล
ปาลมสดที่ไดจากเกษตรกรรายยอยคุณภาพจะยังคงไมดขี ึ้น เนื่องจากเกษตรกรรายยอยสวนมากไมได
ใสปุยตามปริมาณที่ตองการ นอกจากนีเ้ กษตรกรรายยอยนิยมการซื้อขายผานลานเท โดยไมคํานึงถึง
คุณภาพและมาตรฐานการเก็บเกี่ยว
เมื่อลานเทรวบรวมผลปาลมจะผานกระบวนการบมแยกผลรวง
กอนนําไปสงมอบใหกับโรงงานสกัด จึงไดอัตราการสกัดน้ํามันต่ําลง
สวนราคาผลปาลมสดป 2552 คาดวาราคาเฉลี่ยตลอดปจะสูงกวา 3.20 บาทตอกิโลกรัม และ
ราคาน้ํามันปาลมดิบเฉลี่ยจะเคลื่อนไหวขึน้ ลงที่ระดับ 20.00 บาทตอกิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบาย
ภาครัฐ ราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลก ราคาน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งจะสะทอนไปยังความตองการเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลเปนปจจัยสําคัญ โดยปจจัยทั้งหมดดังกลาวยากที่จะคาดเดาได
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ประมาณการพื้นที่ปลูกและผลผลิตปาลมน้ํามันทั้งประเทศป 2552
อายุปาลม
จังหวัด
กระบี่
สุราษรธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
สตูล
ตรัง
ประจวบคีรขี ันธ
ชลบุรี
พังงา
ระนอง
อื่นๆ
รวม
ประมาณการ (ตัน / ไร / ป)
ประมาณการ (ตัน)
เดือนที่ใหผลผลิต

4-5 ป

> 16 ป

6-10 ป

11-16 ป

รวม (ไร)

25,000
50,000
30,000
70,000
10,000
15,000
3,000
8,000
30,000
3,000
15,000
259,000
0.75
194,250
มค.-เมย.

295,000
215,000
195,000
5,000
43,000
29,000
10,000
20,000
24,000
7,000
44,000
887,000
3.25
2,882,750
มค.-เมย.

280,000
300,000
196,000
10,000
18,000
22,000
26,000
23,000
18,000
20,000
29,000
942,000
3.30
3,108,600
พค.-สค.

210,000
195,000
225,000
5,000
18,000
22,000
40,000
23,000
9,000
20,000
29,000
796,000
3.00
2,388,000
กย.-ธค.

810,000
760,000
646,000
90,000
89,000
88,000
79,000
74,000
81,000
50,000
117,000
2,884,000
2.97
8,573,600

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม
ก. ไบโอดีเซล
นโยบายภาครั ฐ ที่ ผ ลั ก ดั น เรื่ อ งพลั ง งานทดแทน สื บ เนื่ อ งมาจากกระแสเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม เพื่อลดภาวะโลกรอน ซึ่งจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจากป
โตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาเปนแหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญใน
ปจจุบัน จากการที่ประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรม ซึ่งสามารถผลิตอาหารบริโภคในประเทศ
ไดเพียงพอและปจจุบันยังมีอุปทานสวนเกินเหลือพอที่จะสงออก จึงมีความไดเปรียบในการพัฒนาพืช
พลังงาน อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมมีความผันผวนอยางมากดังเชนในปที่ผาน
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มา อาจทําใหเกิดความไมแนนอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตนทุนการผลิตพลังงาน
ทดแทนดังกลาว
นอกจากนั้น การนําพืชอาหารมาผลิตพลังงานทดแทน อาจตองมีแนวนโยบายในการปกปอง
อุตสาหกรรมอาหารควบคูกันไปดวย หรืออาจมีมาตรการเสริมเพื่อแยกใหชัดเจนระหวางพืชที่จะปลูก
เพื่อเปนอาหารและพืชที่ปลูกเพื่อนําไปผลิตพลังงานทดแทน มิฉะนั้น โครงสรางราคาของอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารอาจจะถูกกระทบ ดังเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการนําขาวโพดไปผลิตเอทานอล
จํานวนมาก จนทําใหขาวโพดราคาสูง เนื่องจากเกษตรกรสามารถเลือกขายขาวโพดใหกับโรงงานเอทา
นอลในราคาที่ดีกวาได
ในปที่ผานมา กระทรวงพลังงานไดบังคับใหบริษัทผูคาน้ํามันทุกแหง จําหนายน้ํามันไบโอ
ดีเซล B2 (คือเติมไบโอดีเซล B100 ผสมเขาไปในน้ํามันดีเซลรอยละ 2) แทนการจําหนายน้ํามันดีเซลใน
สถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ในขณะที่แผนการจําหนายน้ํามันไบโอ
ดีเซล B5 ทั่วประเทศถูกกําหนดไวในป 2554 กรณีดังกลาวจะทําใหเกิดความตองการไบโอดีเซล B100
วันละประมาณ 3 ลานลิตร หรือคิดเปนปริมาณน้ํามันปาลมดิบถึงปละ 1 ลานตัน จากปจจุบันที่มีความ
ตองการน้ํามันปาลมดิบปละ 300,000-400,000 ตันเพื่อนําไปผลิตน้ํามันไบโอดีเซล B2 การบังคับใหมี
การจํา หนาย B5 ในป 2554 จะตองสอดคลองกับการขยายพื้นที่เพาะปลู กปาลมน้ํามัน ซึ่งตาม
แผนพัฒนาปาลมน้ํามันป 2551-2555 กระทรวงเกษตรฯ กําหนดงบประมาณไวที่ 9,500 ลานบาท เพื่อ
ขยายพื้นที่ปลูกปาลมอีกจํานวน 2.5 ลานไร โดยเปนการเปลี่ยนเปนปาลมพันธุดีในพื้นที่นาราง ทิ้งราง
สวนผลไมที่ใหผลตอบแทนต่ํา ปาเสื่อมโทรม พื้นที่ดินเปรี้ยว และพื้นที่ปลูกยางในที่ลุม และเมื่อรวม
กับพื้นที่เดิมอีก 3 ลานไร จะทําใหไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งสิ้นประมาณ 5.5 ลานไร ซึ่งคาดวาจะได
ผลผลิตปาลมน้ํามันประมาณ 9 ลานตัน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล B5
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลอยูที่ปริมาณและราคา
ของน้ํามันปาลม ซึ่งหากราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง อาจกอใหเกิด
ปญหาตามมาไดแก
1. ผูผลิตไบโอดีเซล B100 จะหยุดการผลิต
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2. การที่ตนทุนของไบโอดีเซลอยูในระดับสูง จะไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน รวมถึงตนทุนการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคก็จะสูงขึ้นดวย ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอาหาร
3. หากไมเปดตลาดการคาเสรี AFTA ราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศที่สูงขึ้น จะสราง
แรงจูงใจใหเกิดการลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศ
4. เกิดอุปสรรคในการจําหนายไบโอดีเซล B2 ซึ่งไดประกาศเปนกฏหมายมีผลใชบังคับไป
แลว

2551

แนวโนมความตองการไบโอดีเซล
2552
2553
2554
2555
B2
B5

ความตองการ B100 (ลานลิตร/วัน)

1.16

1.33

1.38

3.02

3.40

ความตองการน้ํามันปาลมดิบ (CPO)
(ลานตัน/ป)

0.39

0.45

0.47

1.02

1.06

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

ข. อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน
เมื่อราคาผลปาลมสดมีความคงที่ในระดับสูงเปนที่พอใจของเกษตรกรผูปลูกปาลมแลว ยังเปน
แรงจูงใจใหพวกเขาหันมาสนใจ ในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากขึ้น ทั้งการเลือกพันธุดี การใชปุย
การอนุรักษดนิ และน้ํา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลม
และจะมีการปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคตขางหนา
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ดี แ ละต น กล า ปาล ม น้ํ า มั น พั น ธุ ดี เป น อุ ต สาหกรรมต น น้ํ า ที่ ต อ งให
ความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ด
พันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลว ยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย อันจะมีผล
ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุไมดี ปจจุบันมีพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุและ
ตนกลาพันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรง
ตัวในระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม เกษตรกรหลายพื้นที่จึง
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ใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยางแพรหลาย และเริ่มกระจายตัว ออกไปยังจังหวัดอื่น
นอกเหนือจากภาคใต จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึง
หันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากขึ้น เนื่องจากหนวยงานของรัฐไมสามารถ
ผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตอง
อาศั ย เวลาไม น อ ยกว า 30 ป เพื่อ ดู ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด ต ลอดอายุ ข องต น ปาล ม ก อ นโค น เพื่ อ ปลู ก ทดแทน
(Replanting)
ค. การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
อุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล มเป น อุ ต สาหกรรมที่ ก อ ใหเ กิ ด วั สดุ ที่ เหลื อ จากกระบวนการผลิ ต
มากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมี
สาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน โดยการนึ่งผลปาลม การแยกเมล็ดในปาลม และการสกัดน้ํามันออก
จากปาลม เนื่องจาก กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการใชน้ําในปริมาณมาก สงผลให
เกิดน้ําเสียที่มีภาวะความสกปรกของสารอินทรียสูง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังกอใหเกิดของเหลือ
ใชในรูปของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) เสนใยปาลม (Fiber) กะลาปาลม
(Shell) และกากตะกอน (Decanter Cake) ดังนั้น การใชประโยชนจากเศษวัสดุจากปาลมเหลานี้ ซึ่งเปน
แหลงพลังงานชีวมวลที่สําคัญ จึงเปนวิธีการที่สามารถเพิ่มรายได และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลด
มลพิษที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ทางภาครัฐ ไดแก กระทรวงพลังงาน จึงไดเขามามีสวนสนับสนุน
โดยการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การสงเสริมดานเทคนิคและเงินทุนในการนําระบบกาซชีวภาพ
(Biogas) เขามาใชในโรงงาน และการปรับปรุงใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อ
เปนเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถ
จําหนายกระแสไฟฟานั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ ทั้งระบบกาซชีวภาพและระบบเชื้อเพลิงชีวมวลถูกนํามาใชในโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมหลายแหง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเปนการใชเศษวัสดุจากปาลม มาเปน
แหลงเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม
นอกจากนั้น ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซึ่งกาซเรือนกระจก
เปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่จะตองลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนิน
โครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอนเครดิตที่ไดจาก
โครงการภายใต กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่ งเรียกวา
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Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1
CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งสนใจเขารวม
โครงการดังกลาว
ง. การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการ
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่ม
มูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมให
เปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ดังนั้น ปาลมน้ํามันนับเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญ ซึ่งสามารถพัฒนาการใชประโยชนไปในรูปแบบที่หลากลายและสามารถเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑ
น้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ
จากที่ไดอธิบายไปแลวขางตน อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีศักยภาพสูงทางดานการใชประโยชน
พลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เปนแหลง
ทางเลือกในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมอยูใน
ระดับสูง ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อสรางความมั่นใจในการ
เปนแหลงพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
สามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมใน
ลําดับตอไป ในขณะที่ทางภาครัฐก็ตองสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทน
อยางเรงดวน ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ภาครัฐไดกําหนดบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B2 และใน
ป 2554 ก็จะบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 ดังนั้น คาดวาในอนาคต ความตองการใชน้ํามันปาลมดิบจะ
เพิ่มขึ้นมากถึงปละ 2,000,000-3,000,000 ตัน นอกจากนั้น อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังสามารถตอยอด
ไปสูอุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ
เยื่อไม และสรางสารตั้งตนอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง
3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
การผลิต
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บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกัดน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ
(CPKO) ตั้งอยูเลขที่ 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ 81130
ปริมาณการผลิตเต็มที่ของผลิตภัณฑ (ตัน)
แผนกน้ํามันปาลมดิบ
2549
2550
2551
ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มที่
360,000
360,000 360,000
น้ํามันปาลมดิบ (18%)
64,800
64,800
64,800
เมล็ดในปาลม (5.25%)
18,900
18,900
18,900
แผนกน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
เมล็ดในปาลมที่ใชในการผลิตเต็มที่
26,250
26,250
26,250
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%)
10,762
10,762
10,762
กากเมล็ดในปาลม (52%)
13,650
13,650
13,650
หมายเหตุ กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลังการผลิตเต็มที่ที่ออกแบบไว เนือ่ งจาก
ความแตกตางของปริมาณผลปาลมสดทีเ่ ขาสูกระบวนการผลิต ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนที่
ตกในแตละป
การจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองที่ปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัทฯ
ตองรับซื้อจากเกษตรกรรายยอย เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดบิ
ปริมาณผลผลิตปาลมสดขึ้นอยูกับระดับน้าํ ฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมที่จะให
ไดน้ํามันปาลมดิบในอัตราสูงขึ้นอยูกับวิธีการตัดและเก็บเกีย่ ว เนื่องจากการดูแลที่ดีและมีมาตรฐานใน
การเก็บเกีย่ ว ทําใหคุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดแี ละใหอัตราการสกัด
น้ํามันปาลมดิบสูงกวาซื้อจากเกษตรกรรายยอย
แตเนื่องจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ซึ่งมี
จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันการซื้อผลปาลมสดเปนไปอยางเขมขน แตอัตรา
การสกัดน้ํามันปาลมที่ไดคอ นขางต่ํา สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศที่แหงแลง อัตราการขาดน้ํา
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ในดินทําใหผลปาลมสดทีไ่ ดนั้นใหน้ํามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และการเก็บเกีย่ วของเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามันรายยอยไมไดมาตราฐาน คือมีการเก็บเกีย่ วผลปาลมกอนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะ
ในชวงทีผ่ ลปาลมสดมีราคาสูง
ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํ มันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอไร
และอัตราการสกัดน้ํามันปาลมดิบ เทากับของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายใหคําแนะนํา
แกผูปลูกปาลมน้ํามันที่ตองการปรับปรุงคุณภาพปาลมน้าํ มันตามมาตรฐานทั้งดานการดูแลรักษาและ
ผลผลิตตอไร
เพื่อใหผลผลิตที่สงปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีคุณภาพมากขึ้น
นอกจากนั้น ผูป ลูกปาลมน้ํามันรายยอยยังสามารถขอเขาเยี่ยมชมสวนของบริษัทฯไดอีกดวย
บริษัทฯไดมกี ารคัดคุณภาพของผลปาลมสดจากผูปลูกปาลมน้ํามัน ณ จุดรับซื้อ แตวิธกี ารนี้ไม
สามารถทําไดในชวงทีผ่ ลปาลมสดมีปริมาณนอย นอกจากนัน้ บริษทั ฯยังไดมีการแนะนําผูปลูกปาลม
น้ํามันเกีย่ วกับคุณภาพของผลปาลมสดที่ควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเชื่อวาโปรแกรมการใหคําแนะนํา
แกผูปลูกปาลมน้ํามันทั่วไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดที่จะปอนเขาสูโ รงงานใหมีคุณภาพ
ดีขึ้นและเปนการเพิ่มอัตราการสกัดน้ํามันดวย
โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซื้อผลปาลมสดให
สูงขึ้นตามอัตราการสกัดน้ํามัน ทั้งนี้เพื่อเปนการจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผลปาลมสดที่มีคณ
ุ ภาพ
เขาสูโรงงาน
สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดน้ํามันปาลมดิบที่มผี ลตอการใชวัตถุดิบนั้น เนื่องจากบริษัท
ฯไดใชแบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แลว ดังนั้นการปรับปรุงเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
จึงขึ้นอยูกับการใชอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
บริษัทฯเห็นวาไมมี
เทคโนโลยีใหมๆที่ไดพิสูจนแลวมาทดแทน
แตอาจมีเทคโนโลยีอ่ ื่นๆที่มผี ลตอการใชวัตถุดิบหรือ
ปรับปรุงใหดขี ึ้น ซึ่งขึ้นอยูก ับวาคุมคากับเงินที่ลงทุนหรือไม โดยบริษทั ฯยังคงคนควาเทคโนโลยีใ่ หมๆ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงการลดอัตราสูญเสียน้ํามัน การกําจัดมลภาวะที่
เกิดจากการกระบวนผลิตซึ่งเปนพิษตอสิ่งแวดลอม

การปลูกปาลมทดแทน
บริษัทฯ เริ่มโครงการการปลูกปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 เปนระยะเวลา 11 ป เพื่อที่จะให
ผลผลิตที่สูงขึ้น การเปลีย่ นแปลงนีเ้ ปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซึ่งจะ
ทําใหมาตรฐานการปลูกปาลมดีขึ้น และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงขึ้นดวย
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บริ ษั ท ฯ ได ทํ า การปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ทดแทนไปแล ว ทั้ ง หมด 3,236 เฮกตาร หรื อ ประมาณ
20,225 ไร คิดเปนรอยละ 45.60 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมด และสามารถเก็บเกี่ยวไดแลว 1,616.61
เฮกตาร หรือ 10,103.81 ไร คิดเปนรอยละ 49.96 ของพื้นที่ปลูกปาลมทดแทน
นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดคัดเลือกเมล็ดพันธปาลมที่มีคุณภาพสําหรับโครงการปลูกปาลม
ทดแทน และเนนการจัดการควบคุมสัตวที่จะมาทําลายตนปาลมน้ํามันที่มีอายุนอย และเชื้อโรคที่อาจ
เกิดขึ้นได เพื่อไมใหมีผลกระทบตอตนปาลมน้ํามัน
จํานวนผูจ ําหนายวัตถุดิบ
บริษัทฯมีการซื้อผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎรธานี
บริษัทฯซื้อผลปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดทั้งหมด

โดยไมมีรายใดที่

สัดสวนการซือ้ วัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขาสู
กระบวนการผลิตโรงงานสกัดน้ํามันภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลม
เพิ่มสูงขึ้นเกินกวามาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีผลใหถกู ตัดราคาเมื่อมีการสงมอบ
ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไมมีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาในรูปของ
น้ํามันปาลมดิบ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ์

ข. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง กลไกการ
ปฏิบัติงานที่จะควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการนั้นจะสงผานมายังการฝก
ปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารของบริษัทตองมีจริยธรรมในการบริหารงาน บริษัทฯไดมนี โยบายและ
วิธีปฏิบัติเพื่อใหแนใจวากระบวนการผลิตจะกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยในป 2547 บริษัทได
เขาสูระบบมาตรฐานการจั ดการสิ่ งแวดลอม ISO 14001 เพื่อใหโครงการบริหารสิ่งแวดลอมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไดรับการรับรองในเดือนพฤษภาคมป 2549
โรงงานสกัดน้าํ มันเมล็ดในปาลมดิบนัน้ จะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียที่เปน
ชีวะภาพนัน้ มีเพียงเล็กนอยมาก ซึ่งจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนัน้ มีของเสียดังตอไปนี้
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ของเหลว
ขี้น้ํามันและของเหลวจากหมอนึ่งนั้นจะถูกดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพื่อรอจําหนายเปน
น้ํามันที่มีคุณภาพต่ํา ในสวนที่เหลือจะถูกสงลงในบอน้ําเสียของบริษัทฯ
น้ําเสียของบริษัทฯจะถูกปลอยลงในบอน้ําเสีย บอน้ําเสียมีทั้งหมด 8 บอ และน้ําเสียจะไหลลงที
ละบอๆอยางตอเนื่อง ซึ่งในชวงนี้มีการยอยสารชีวะภาพ การไหลของน้าํ เสียในบอน้ําเสียนั้นบริษัทฯ ใช
ระบบน้ําตกคือไหลลงทีละบอซึ่งมีระดับลดหลั่นกันลงมา บอน้ําเสียสี่บอแรกจะลึกสําหรับการยอย
สลายโดยไมใชออกซิเจน และบอน้ําเสียสองบอสุดทายจะตืน้ เพื่อทีจ่ ะใหออกซิเจนชวยยอยสลาย น้ํา
เสียที่ถกู ยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูที่เก็บน้ําเสียในสวนของบริษัทฯ ซึ่งเปนที่สูงโดยใชทอใตดิน น้ํา
เสียที่เก็บไวในสวนของบริษัทฯจะปลอยลงสูรองคูน้ําทีต่ ื้นกระจายอยูใ นสวน เพื่อใหซึมเขาสูผิวดินเปน
การเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใสปุยตอไป ระบบนี้เปนเทคโนโลยีที่ไดพิสูจนแลวและโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบหลายโรงงานนิยมใชกัน
รองคูน้ําสําหรับน้าํ เสียนี้จะมีระยะเวลาการดูดซึมและ
ระยะเวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทฯ ใชเนือ้ ที่มากกวา 850 ไร สําหรับการกระจายน้าํ เสียที่
บําบัดแลวลงสูดินและถูกควบคุมดูแลดวยพนักงาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียที่จะปลอยลงสูแมน้ําลําคลองตองไมเกิน 20
มิลลิกรัมตอลิตร บริษัทฯ ไมไดปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูแมน้ําลําคลอง แตจะนําไปใชประโยชนใน
สวนของบริษทั ฯ ดังกลาวแลวขางตน บอน้ําเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ ตะกอนที่ขุดออกจากบอน้ํา
เสียนั้นจะถูกเก็บไวในบอตากแหงเปนระยะเวลา 1 ปเพื่อใหเกิดสารอาหารที่มีคุณภาพ ตะกอนที่ตาก
แหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯสําหรับทดแทนปุย ในชวงหนารอน
ของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร, เปลือกเมล็ดปาลม, ขี้เถา ควันดําและเขมา
ทะลายเปลาถูกนําไปปกคลุมหนาดินในสวนของบริษัทฯเพื่อทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือก
เมล็ดปาลมจะเปนเชื้อเพลิงแก Boiler หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอืน่ ทีต่ องการ ตะกอนที่
ขุดจากบอน้ําเสียจะใชเปนประโยชนในสวนของบริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของน้ําผสม
ตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดรองน้ํารอบสวนเพื่อดักน้ําไหลลงสูที่อื่น บริษัทฯ ไดมกี ารปรับปรุงเครื่อง
Boiler และการปอนเชื้อเพลิงเขาสู Boiler ซึ่งมีผลตอการลดควันดําและเขมาของโรงงาน อยางไรก็ตาม
ควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เปนปญหาอยูนี้อาจมาจากเชื้อเพลิงที่
ปอน เชน ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลม คาควันดําและเขมาของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจากกรม
โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 400 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งโดยปกติแลวสําหรับ
อุตสาหกรรมนี้จะอยูร ะหวาง 600 – 1400 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ปญหาควันดําและเขมานี้ทางชมรม
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โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบซึ่งบริษัทฯเปนสมาชิกไดรวมทุนกันวิจยั ปญหาดานเขมาและควันดําสําหรับ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมดิบโดยรวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
เพื่อเปนการลดปญหาควันดําและเขมาอยางเรงดวน บริษัทฯไดดําเนินการติดตั้งระบบกําจัดควันไฟและ
เขมานี้เปนที่เรียบรอยแลวตั้งแตป 2546
4. งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

หนาที่ 31 : UPOICTF

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2.4 การวิจัยและการพัฒนา
บริษัทฯมิไดมที ีมวิจัยและพัฒนาเปนของตนเอง แตมกี ารวาจางผูเชี่ยวชาญทางดานสวน เขามาเปน
ที่ปรึกษา และใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนาสวนของบริษัทฯ เพื่อใหมีผลผลิตตอไรสูง ตนทุนต่ํา
โดยผูเ ชี่ยวชาญดังกลาวจะเขามาปละครั้ง
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2.5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร
บริษัทฯมีทรัพยสินถาวรที่ใชประกอบธุรกิจสวนปาลมน้าํ มันที่เปนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ดังนี้
ขนาด
ประเภทการ
มูลคาตาม
(ไร)
ถือครองสิทธิ์ บัญชีสุทธิ (บาท)
30,625.21 - โฉนด, นส.3ก, นส.
78,835,310
3, นส.2,สัญญาซื้อ
ขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน

ประเภทของทรัพยสิน
1. ที่ดิน

2. ที่ดินโรงงาน,สํานักงาน,บานพัก
2.1. ที่ดินสําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ, สํานักงาน และ
บานพัก
2.2.ที่ดินเพือ่ สรางบานพักพนักงาน (ยกเลิก
โครงการแลว) - บานน้ําจาน ต.กระบีน่ อ ย
2.3.ที่ดินเพือ่ สรางสํานักงาน (ยกเลิกโครงการ)
ถ.อุตรกิต ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี
รวมทีด่ ินทั้งหมด
หัก สํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน
รวมทีด่ ินทั้งหมดสุทธิ

203.47 - นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5

1,910,627

24.00

- โฉนด

22,749,413

0.94

- โฉนด

20,033,298

30,853.62

123,528,648
(14,487,948)
109,040,700

30,853.62

3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน,
บานพักพนักงาน
4. เครื่องจักรและอุปกรณ
4.1โรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมดิบ
4.2 เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเกษตร
5. ยานพาหนะ
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เจาของ

225,119,183
219,765,830
5,353,353
19,347,378

เจาของ

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ประเภทของทรัพยสิน
6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
7. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน
8. คาสินอาผล
รวมทรัพยสินถาวร

ขนาด
(ไร)

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เจาของ
เจาของ

มูลคาตาม
บัญชีสุทธิ (บาท)
2,349,149
181,896,185
9,392,310
651,635,442

บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด มีที่ดนิ ที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซึ่งบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัทฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
nบริษัท พันธศรี จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 20,000 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน
: ตั้งแตวนั ที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558
oบริษัท ประจักษววิ ัฒน จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา
สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 10,600 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน
: ตั้งแตวนั ที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
เนื่องจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทยอย ทําใหมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปน
พื้นที่สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดย
แบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวนเคียนซา
8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือ
ในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลัง
ตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยที่เกี่ยวของใน
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เรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวใน
บัญชีแลว ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวน
ปาล มดังกลาว จะทําใหบ ริษัทฯตองรับ ซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัด สว นที่สูงขึ้น เพื่ อ
ทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
2. นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยนัน้ ขึ้นอยูกับวาธุรกิจของบริษัทยอยสอดคลองกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯหรือไม และทําใหบริษัทฯไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นหรือไม โดยมีสดั สวนเงินลงทุนไม
เกินรอยละ 50 ของสินทรัพยรวม และบริษัทฯตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสงตัวแทนของบริษัทฯเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาว
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2.6 โครงการดําเนินงานในอนาคต
โครงการการลงทุนในป 2552 สวนใหญเปนการลงทุนตอเนื่อง ที่สําคัญไดแก โครงการผลิต
กระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาดและโปรแกรม Carbon Credit จังหวัดกระบี่
โดยบริษัทกําลังอยูใ นระหวางการดําเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาด 1.2
เมกกะวัตตภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม
Carbon Credit ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 66 ลานบาท คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการ
เพื่อจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดประมาณเดือนมิถุนายน 2552
โครงการดั ง กล า ว ได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การลงทุ น จาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
การประกอบกิจการมีกําหนดเวลา 8 ป
นอกจากนั้น ยังมีโครงการการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งก็เปนโครงการที่ตอเนื่อง และมีระยะเวลา
ยาวถึง 10 ป บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการดังกลาวตั้งแตป 2544 และมีการปลูกปาลมทดแทนปละ ประมาณ
450 เฮกตาร ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ป
ขึ้นไป
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2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยทีม่ ีจํานวนสูงกวา
รอยละ 5 ของสวนของผูถอื หุน ณ วันสิ้นปบัญชี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอยที่มจี ํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถ อื หุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 นอกจากสัมปทานที่ดนิ อําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษววิ ฒ
ั น จํากัด ซึง่ เปนบริษัทยอยของ
บริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด และบริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัดเปนบริษทั ยอยของบริษัทฯ ซึ่งไดเชาพื้นที่
นี้ทําสวนปาลมน้ํามัน โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมน้ํามันดังกลาวนีอ้ ีกตอหนึ่ง บริษัท พันธศรีววิ ัฒน
จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงานธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดินนีเ้ ปนที่ดิน
ราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจง
ใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวนั ที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชา
ที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยที่
เกี่ยวของในเรือ่ งดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2550
ทั้งหมดไวในบัญชีแลว
2)

คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
----------ไมม-ี --------

3)

คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
----------ไมม-ี --------
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2.8

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

โครงสรางเงินทุน

1. ทุนเรือนหุน
บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 324,050,000 บาท เรียกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
2. ผูถือหุน
ก. รายชือ่ กลุมผูถอื หุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถอื หุน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)ก
บริษัท วัฒนโชติ จํากัด
นายสมเกียรติ พีตกานนท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด
นาย สุทธิพงษ เวศยวรุตม
นาย บุญเสริม คุมวงศเพชร
บริษัท กรีนสปอต จํากัด
นายชวลิต เชาว
: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
69.96
7.43
2.05
1.86
1.23
1.12
0.85
0.78
0.73
0.71

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ก

โครงสรางผูถอื หุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- โครงสรางผูถ ือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 8 เมษายน 2551 ที่มผี ูถือหุน
ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ลําดับ

1
2
3
ที่มา

ชื่อผูถอื หุน

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
42.11
20.00
12.30

บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัดข
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD
CIMB-GK SECURITIES PTE LTD
: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม

ข

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
-โครงสรางผูถ อื หุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่มีผูถอื หุนตั้งแต รอยละ
10 ขึ้นไป ดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
51.00

ลําดับ ชื่อผูถอื หุน
1

2
3

บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
(มีผถู ือหุนหลักคือ บริษัทกาลาทีเอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิ
ออกเสียงรอยละ 75.324 ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวมีนาย วัง ตา เลียง
และภรรยา ถือหุนรอยละ 54.39
นาย วัง ชาง ยิง รอยละ 31.58 และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 14.03)
นาย วัง ตา เลียง
นาย วัง ชาง ยิง
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ข. กลุมผูถือหุน รายใหญที่มีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถ ือหุนรายใหญ ซึ่งเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ 5 ทาน โดยมีประธานกรรมการ
1 ทาน, กรรมการบริหาร 3 ทาน, และกรรมการผูจดั การ 1 ทาน
3. นโยบายการจายเงินปนผล
ตั้งแตป 2536 เปนตนไป บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได ทั้งนีย้ อมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพื่อการลงทุนเปนหลัก
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานงวดวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุนละ 4 บาท ทั้งนี้บริษัทฯไดมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของป 2551 ไปแลวในอัตราหุนละ 6 บาท รวมเปนเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานของป 2551 หุนละ 10 บาท คิดเปนรอยละ 96.4 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2550 ในอัตราหุนละ 6 บาท คิดเปนรอยละ 97.4 ของกําไรสุทธิ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลในป 2551 ในอัตรารอยละที่ต่ํากวาเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2550 แตจํานวนเงินที่จายตอหุนสูงกวาป 2550 ทั้งนี้ เนื่องมาจากกําไรตอหุนของป 2551 สูงกวาป 2550
บริษัทยอยยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดของบริษัทยอยนัน้ ๆ
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2.9 การจัดการ
1. โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ
ก. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย

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

ชื่อกรรมการ
นายวัง ตา เลียง
นายธีระ วิภูชนิน
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
นายวศิน ปจจักขะภัติ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
นายวัง ชาง ยิง
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
นางสาวปยธิดา สุขจันทร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบ ริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูใ นเอกสารแนบ 1
และรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.
คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
หรือใหความเห็นชอบในการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
2.
คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณ เพื่อบรรลุถงึ เปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผถู ือหุน
3.
คณะกรรมการไดจัดใหบริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการติดตามการดําเนินการใน
เรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเปนผู
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4.
5.

6.
7.

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

พิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ
และฝายบริหารอยางชัดเจน
คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ56-1)
คณะกรรมการเปนผูแ ตงตั้งกรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูแทนจากผูถ ือหุนรายใหญ เพือ่
บริหารงานบริษัทฯภายใตขอบเขตอํานาจทีใ่ หไว
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และ
การประชุมผูถ อื หุนอยางนอยปละครั้ง

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
- นายธีระ วิภชู นิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบ
- นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
1.
ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี
ความถู ก ต อ งครบถ ว นเป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได และเป น ไปตามมาตรฐานบั ญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทั่วไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ
2.
ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3.
ดู แ ลให ไ ม ใ ห เ กิ ดความขั ดแย ง ทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํ า รายการ
ระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
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4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานการ
กํากับดูแลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการ
ตรวจสอบ การดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู ต รวจสอบภายในให เ ป น ไปตามาตรฐานที่ ย อมรั บ กั น
โดยทั่วไป
สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจ
มีการทุจริตหรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
สั่ ง การและสอบทานหลั ก ฐานหากมี ข อ สงสั ย ว า อาจมี ก ารฝ า ฝ น กฎหมาย หรื อ
ขอกําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน
และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย
คั ด เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯและค า สอบบั ญ ชี ป ระจํ า ป เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
แตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบภายใน

ค. คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปน
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
- นายธีระ วิภชู นิน
กรรมการอิสระ
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
- นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการอิสระ
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
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ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
(1)
(2)
(3)

กํ า หนดวิ ธี ก ารสรรหาและคุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ษั ท
กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ
ดํ า เนิ น การสรรหาและเสนอแนะผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ง. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย
- นายธีระ วิภชู นิน
กรรมการอิสระ
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
- นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการอิสระ
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
(1)
(2)
(3)
(4)

กําหนดหลักเกณฑหรือวิธกี ารกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจดั การ
ใหญ / ผูจัดการใหญ
พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถ ือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ / ผูจ ัดการใหญตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ในป 2551 ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาเริ่มทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะเปน
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กรรมการ แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2552 นี้ โดยไดนําเสนอรายชือ่
ใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณากอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย นอกจากนั้ น ต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมกี ารกําหนดจํานวนกรรมการทีม่ าจากผูถือหุน ราย
ใหญแตละกลุม แตใหสิทธิการแตงตั้งกรรมการ โดยวิธที ี่ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของ
ตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยเพียงใดก็ได (Cumulative Voting)
3. คาตอบแทนผูบริหาร
3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 8 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,928,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายธีระ วิภูชนิน
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ
5. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คาธรรมเนียมกรรมการราย
เดือนป 2551
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
64,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000

ข. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย
--ไมมี—
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ค. คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทฯ จํานวน 8 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน
และโบนัส เปนจํานวนเงินทัง้ สิ้น 13,667,585 บาท
หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
และผูจัดการฝาย 4 รายแรกตอจากรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย
3.2 คาตอบแทนอืน่
บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกผูบริหาร ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก สําหรับ
กรรมการบริหารที่เปนชาวตางประเทศที่มาประชุม สวนผูบริหารที่ไมใชกรรมการบริหารจะมีร ถ
ประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง คาประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ และมี
การทําประกัน Director Liability สําหรับกรรมการทั้งคณะและผูบริหาร
สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทฯไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับ
พนักงานอื่นๆ คือรอยละ 5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการบริหาร ที่ไมไดมีการจายเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
4. การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อั น เป นป จ จั ย หลั ก ในการ
เสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพและเปนไปตามนโยบายที่วางไว จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให
เปนหลักในการดําเนินธุรกิจ และใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพยไดนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดประกาศใช
เมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD
ซึ่งหลักการดังกลาวประกอบดวยเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผู
ถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 5) ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทไดนําเอาหลักการดังกลาว มาปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของ
บริษัท โดยมีการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
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1. สิทธิของผูถอื หุน
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษทั
เพื่อพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของ
บริษัทในรอบปที่ผานมา งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน การจายเงินปนผล คาตอบแทนกรรมการ และ
จัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
เลือกตัง้ กรรมการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทน
คณะกรรมการอาจจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่เห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวน
หุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถ ือหุนไมนอยกวายี่สบิ หาคน
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
จะเขาชื่อกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถ ือหุนก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ซึ่งคณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือจากผูถ ือหุน
ในการเรียกประชุมผูถ ือหุน บริษัทจะจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ
จัดสงใหผถู ือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบคุ คลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือจะมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได
ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูร ับมอบฉันทะจากผูถ ือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบ
หาคน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะ
ครบเปนองคประชุม โดยมี ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี้ประธานที่
ประชุมยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดย
ใหเวลาอยางเหมาะสม
และกําหนดใหมีวาระอื่นๆ เพื่อใหผถู อื หุนสามารถเสนอเพื่อใหที่ประชุม
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พิจารณาได รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม และ
บริษัทไดมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถ ือหุน ผานทางเว็บไซตของบริษัทชื่อ www.upoic.co.th
เพื่อใหผถู ือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป
ในป 2551 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนที่สํานักงานใหญของบริษัท 1 ครั้ง คือ การประชุม
สามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยมีกรรมการเขารวมประชุม รวม 6 ทาน ประกอบดวย
กรรมการบริหาร 4 ทาน และกรรมการอิสระ 2 ทาน โดยประธานกรรมการ 1 ทานและกรรมการอิสระ
1 ทานไมสามารถมาเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทจะดําเนินการ
อยางดีที่สุดเพื่อใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมดวยความเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคล
ธรรมดา หรื อสถาบัน เพื่อใหไดรับขอมู ลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทั นเวลา รวมทั้งการเขารว ม
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ อย า งถู ก ต อ ง โปร ง ใส ในเวลาที่
เหมาะสม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน นอกจากนั้นบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผู
ถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนไดในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเอง หรือสามารถ
แตงตั้งใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว
บริษัทมีการเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงใหผูถือหุนทุกครั้งที่มีการประชุมผูถือหุน โดยจะมีการใชบัตร
ในกรณีที่มีผูถือหุนทานใด ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในวาระทั่วไป และใชในวาระ
สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไข
หนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ เปนตน
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดให ก รรมการและผู บ ริ ห ารทุ ก คนมี ห น า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ทุ ก
ไตรมาส ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาตรวจสอบหากมีการใช ขอมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง นอกจากนี้ยังมีการกําหนดแนวทางในการรักษาและปองกันการใชขอมูล
ภายในเปนลายลักษณอักษร
อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนใหกับกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูล
สวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการ แตในทางปฏิบัติ เมื่อมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น
กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของก็จะไมเขารวมในการพิจารณาในเรื่องดังกลาว นอกจากนั้นรายการที่
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เกิดขึ้นมักจะเปนรายการระหวางบริษัทใหญกับบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัทใหญเปน
กรรมการของบริษัท
ในการประชุมผูถือหุนป 2551 บริษัทยังไมไดกําหนดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเพิ่มวาระการประชุม
ล ว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม รวมถึ ง การใหเ สนอชื่ อ บุ คคลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเข า ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการของบริษัท อยางไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
ไดมีมติอนุมัติหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคล
เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา ดังนี้
(1) ผูถือหุนที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องตางๆขางตนตองถือหุนไมนอยกวารอยละหาของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายนับรวมกัน
ก็ได และเปนผูถือหุนของบริษัทฯตอเนื่องอยางนอย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง
(2) ผูถือหุนที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุน
ตองทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหบรรจุเปนวาระ โดยตองระบุวัตถุประสงควาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี พรอมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ และขอมูลทีเ่ ปน
ประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมการ เชน ขอเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ตองพิจารณา ประโยชน
ที่คาดวาบริษัทฯจะไดรับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นวามีความสําคัญ และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯก็จะบรรจุเปนวาระการประชุมในคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ตอไป
(3) ผูถือหุนที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ
จะตองระบุประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบุคคลที่ถูก
เสนอ และหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อของบุคคลดังกลาว โดยคณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณา
เพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นจะ
ไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กอนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก ารเสนอวาระการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น และเสนอชื่ อ บุ ค คลเข า รั บ การคั ด เลื อ กเป น
กรรมการล ว งหน า ทั น การประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2552 บริ ษั ท จึ ง กํ า หนดให ผู ถื อ หุ น ที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่คณะกรรมการกําหนดสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อ
บุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 ผานทาง email address :
company.secretary@upoic.co.th หรือทางจดหมายตามที่อยูของบริษัท
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย
ภายใน ไดแก พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและ
สังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาถึง
สิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับ
ความคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไวดังนี้
พนักงาน

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จกาวหนาของ
บริษัท บริษัทจึงสนับสนุน พัฒนาใหพนักงานทุกคนมีความรูความสามารถ
นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค มีการใหผลตอบแทน
และ สวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม

ผูถือหุน

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เชื่อถือได และแนว
แนที่จะสรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพื่อเพิ่มมูลคาหุนใหกับ
ผูถือหุน

เจาหนี้

บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินและขอตกลงตามที่มีตอเจาหนี้

ลูกคา

บริษั ทไดเ อาใจใสแ ละรับผิ ดชอบตอลู กคาโดยผลิต สินคา ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

คูคา

บริษัทถือวาคูคาเปนผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท
ไดปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคู
คา รวมถึงการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจกับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม

คูแขง

บริษัทเนนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคู
แขงขัน

สังคม ชุมชนและ และสิ่งแวดลอม
บริษัทไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย โครงการ “อนุรักษ พลังงาน” ซึ่งยังมีอีกหลาย
โครงการที่เกี่ยวของ ที่มีแผนจะดําเนินการในอนาคต รวมถึงการลงทุนใน
โครงการผลิ ต กระแสไฟฟ า จากก า ซชี ว ภาพภายใต ก ลไกพั ฒ นาที่ ส ะอาด
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(Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ทั้งนี้
บริ ษัท ตระหนั ก และห ว งใยถึ ง ความปลอดภั ย ของสั งคม สิ่ ง แวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญตอกิจกรรม
ของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมยของกฎหมาย
และกฎระเบียบอยางเครงครัด
ทั้งนี้บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมี
สวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี และเชื่อมั่นวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวทาง
ขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร สรางงาน และสรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่
มั่นคงอยางยั่งยืนได

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้ง
รายงาน ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําป นอกจากนี้ยังมีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ ซึ่งรายเอียดปรากฏอยูในเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผู
ถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
และเว็บไซตของบริษัท www.upoic.co.th
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรม
ในเรื่องดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการ 2 ทาน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผู
ลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถ
ติดตอขอขอมูลบริษัทฯ ไดที่โทรศัพท 02-744 1046/8 หรือโทรสาร 02-744 1049 หรือจดหมายอิเลค
โทรนิคส company.secretary@upoic.co.th นอกจากนี้ผูลงทุนยังสามารถติดตอผานทางเว็บไซต
www.upoic.co.th ไดอีกดวย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1. โครงสรางกรรมการ (Board Structure)
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 8 ทาน ไดแก กรรมการ 5 ทาน ซึ่งเปน
ตัวแทนของผูถ ือหุนรายใหญ และกรรมการอิสระ 3 ทาน ถึงแมวาสัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนจากผู
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ถือหุนรายใหญจะมากกวา แตกรรมการอิสระดังกลาวก็สามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระ
ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

เพื่อ

บริษัทยังไมไดมีขอกําหนดชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนกรรมการที่เปนไปตามสัดสวนของการถือหุนของผู
ถือหุนแตละกลุม แตวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับของบริษัทฯ เปนแบบ
Cumulative Voting ซึ่งเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการไดตามสัดสวนการ
ถือหุนอยูแลว
บริษัทตระหนักดีในหลักธรรมภิบาลที่ตองการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและ
การบริหารงานประจํา ซึ่งเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ดังนั้น เพื่อ
มิใหก รรมการท านหนึ่ งทานใดมี อํานาจโดยไม จํา กั ด ตํ าแหน ง ประธานกรรมการ และ กรรมการ
ผูจัดการ จึงมิใชบุคคลคนเดียวกัน ถึงแมวาประธานกรรมการจะมิไดเปนกรรมการอิสระ แตบริษทั ฯ มี
ความเชื่อมั่นวาการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการ มิไดมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
การกําหนดนโยบายและการบริหารงานแตอยางใด แตเปนแนวทางการวางนโยบายดานการบริหารที่
เนนผลประโยชนใหกับบริษทั ฯ และกลับคืนสูผูถือหุนเปนหลัก
นอกจากนี้ ในป 2551 บริษัทไดมีการแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมาย
และกฎเกณฑตางๆ
ทีค่ ณะกรรมการจะตองทราบ
และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ไดกําหนดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละสองของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทั รวม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ข) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ดเงินเดือนประจํา หรือผูมอี ํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแยง
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรบั การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
และไมมลี ักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทจะเขมนอยกวาขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. ในเรือ่ งการ
กําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนไดมากกวาขอกําหนด
โดยบริษัทฯจะนําเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาแกไขในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 ที่จะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 นี้
อยางไรก็ตาม จากรายงานการถือหุนของกรรมการแตละทานในทุกไตรมาส ของป 2551 ไมปรากฏวา
กรรมการอิสระทานใดเขาไปถือหุนของบริษัทฯ
5.2. คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (Committees)
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทาน
เปนกรรมการอิสระ โดยมีการประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2551 มีการประชุม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบ ลงนามในงบการเงินรายไตรมาส สอบทาน
รายงานทางการเงินประจําปของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณา
คั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง และเสนอค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี แ ละผู ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ
ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
รายชือ่
1. นายธีระ วิภูชนิน
2. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
3. นายวศิน ปจจักขะภัติ

วาระการดํารง
ตําแหนง
2548-2551
2548-2551
2548-2551

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม
4/4
4/4
4/4

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยขึ้นอีก 2 คณะ
พร อ มกั บ การกํ า หนดขอบเขตหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการชุ ด ย อ ยทั้ ง 2 ได แ ก
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
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1. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร
1 ทาน โดยในป 2551 ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2551 และกรรมการทุกทานไดเขารวมในการประชุมดังกลาว
2. คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ในป 2551 ยังมิไดมีการจัดประชุม
ขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุม เพื่อ
พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะเปนกรรมการ แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระ
ในเดือนเมษายน 2552 นี้ โดยไดนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณา
กอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยแตละ
ชุด เปนกรรมการอิสระ และประธานของคณะกรรมการชุดยอยก็เปนกรรมการอิสระดวย ทั้งนี้ ประธาน
คณะกรรมการ มิไดเปนประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว
5.3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Roles and Responsibilities of the Board)
5.3.1 ภาวะผูน ําและวิสยั ทัศน (Leadership and Vision)
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ
ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอ
แผนธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท และมีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบใน
เรื่องวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย และงบประมาณในเรื่องที่สําคัญของบริษัท ซึ่งนําเสนอโดยฝาย
บริหาร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอและกํากับดูแลเพื่อใหมั่นใจ
วาการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีภาวะความเปนผูนํา
มีวิสัยทัศน และสามารถตัดสินใจไดอยางละเอียดรอบคอบ และเปนอิสระเพียงพอเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทและผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของ
ธุรกิจ เพื่อจะสามารถควบคุมและแนะนํา ฝายบริหารใหนํานโยบายของบริษัทไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3.2 ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests)
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คณะกรรมการบริษัทดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแตการ
จัดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและสงเสริมใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลภายนอก และหามซื้อหรือขายหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนดวย
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
จะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับบริษัท รวมถึง
ใหกรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทผานคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสม
อยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดมีการ
เป ด เผยรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ไว ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ของบริ ษัท ทุ ก ไตรมาสอยา ง
เครงครัด รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) ดวย นอกจากนี้ ฝายบริหารตองจัดทําสรุปการทําธุรกรรมดังกลาว ที่มีขนาดเกินกวา 100,000
บาท เพื่อรายงานใหคณะกรรมการไดรับทราบทุกไตรมาส
5.3.3 จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบตั ิตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน
ความมั่นคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว

เปนสิ่งจําเปนตอ

บริษัทเชื่อมัน่ วาการมีหลักปฏิบัติเกีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานทีส่ ําคัญในการเสริมสรางและ
ยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดกําหนดและจัดทําแนวทางจริยธรรมธุรกิจไวเปนลาย
ลักษณอักษร โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรบั
ทราบ
และไดจัดใหมกี ระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและ
ตอเนื่อง
หนา 55 : UPOICTL

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

5.3.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน (Controlling System and Internal Audit)
บริษั ทไดใ หค วามสํา คั ญ ต อระบบควบคุ ม ภายในทั้ งในระดั บบริ หาร และระดั บปฏิ บัติ งานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได มี ก ารจั ด โครงสร า งองค ก รอย า งเหมาะสม มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาและ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับ
ตําแหนง มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
ระหวางกันอยางเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหบริษัทวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่ง
เปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ให
ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เพื่อใหมั่นใจวา
การปฏิ บั ติ งานและกิ จ กรรมทางการเงิ น ของบริ ษั ท ได ดํ าเนิ น การตามแนวทางที่ กํ าหนดและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Compliance Controls) และเพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต อ คณะกรรมการตรวจสอบเป น ประจํ า ตามเวลาที่ กํ า หนดไว ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งสิ้น รายละเอียดการควบคุม
ภายในไดปรากฏอยูแลวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
5.3.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ได
ตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมิน
ความเสี่ ย งของแต ล ะหน ว ยงานและกระบวนการทํ า งาน ประเมิ น ประสิ ทธิภ าพของมาตรการ
ควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
5.4 การประชุมคณะกรรมการ (Board of Directors’ Meetings)
โดยปกติ บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย หรือประธาน
กรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และจะมีการ
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กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการวาระปกติไวเปนการลวงหนา โดยบริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใช
ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการที่เพียงพอ พรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวา
เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี ใหแกกรรมการทุกทานกอนการ
ประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวางการ
ประชุม ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ โดยจัดสรรเวลาอยาง
เพียงพอแกผูบริหารที่เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด
รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น
และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบได
ในป 2551 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
รายชือ่
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายธีระ วิภูชนิน
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ
5. นายวัง ชาง ยิง
6. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

วาระการ
ดํารงตําแหนง
2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553

การเขารวมประชุม (ครั้ง)
วาระปกติ
วาระพิเศษ
3
4
4
4
4
4
4
4
-

รวม
3
4
4
4
4
4
4
4

ในสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารยังไมมีโอกาสประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยู
ดวย
บริษัทยังไมไดมีการกําหนดชัดเจนถึงจํานวนบริษัทสูงสุดที่ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการ
ผูจัดการจะดํารงตําแหนงได แตกรรมการแตละทานไดปฏิบัติตามหนังสือของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เลขที่ บจ. (ว) 50/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ซึ่งศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไดใหความเห็นวา กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนไมเกิน 5 บริษทั ในขณะทีแ่ นวทางของตางประเทศนั้นแบงเปน 3 กรณีคือ กรณีที่เปน
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กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director - ED) หรือ Full Time Director ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน
4 บริษัท กรณีที่เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director – NED) หรือกรรมการอาชีพ
(Professional Director) ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 6 บริษัท และกรณีที่เปนประธานกรรมการ ใหดํารง
ตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว
กรรมการแตละทานสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่าํ เสมอ

บริษัทเห็นวา

นอกจากนั้นบริษัทยังไมไดมกี ารกําหนดจํานวนวาระทีจ่ ะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด ทั้งของ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนง
กรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการและ ผูบริหารระดับสูง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมี
ผูบริหารทานใดไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ยกเวนกรรมการผูจัดการซึ่งเปนกรรมการที่เปน
ตัวแทนจากบริษัทใหญ
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment)
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง ตามแบบการประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของป 2550 เปนป
แรก ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 อยางไรก็ตามการประเมิน
ดังกลาวไมไดมุงเนนไปที่กรรมการทานใดทานหนึ่งเปนรายบุคคล
5.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (Remuneration for Directors and the Management)
คณะกรรมการบริษทั ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
ซึ่ง ได เริ่ มมี ก ารพิ จ ารณาค า ตอบแทนของกรรมการและผูบ ริ หาร สํ าหรั บ 2552 ดัง นั้ น ในป 2551
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ใ นการจ า ยและรู ป แบบค า ตอบแทนของ
กรรมการและผูบริหาร โดยคณะกรรมการเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหาร และที่ประชุมผูถือ
หุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้คาตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาใหเพียงพอที่จะจูง
ใจและรั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ ภาพตามที่ บ ริ ษั ท ต อ งการ โดยจะหลี ก เลี่ ย งการจ า ยที่ เ กิ น สมควร
นอกจากนั้น จะมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการแตละทาน สวน
คาตอบแทนผูบริหารจะพิจารณากําหนดคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจใน
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ระยะยาว ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท
ในป 2551 คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารไดรับคาตอบแทนดังนี้
• ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน จํานวนเงินรวมทั้งป
4,380,000 บาท (ในป 2550 : 4,484,226 บาท) บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นๆ ใหกับ
กรรมการ ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก สําหรับกรรมการที่เปนชาวตางประเทศที่เขารวม
ประชุมคณะกรรมการ และการทําประกัน Director Liability สําหรับกรรมการทั้งคณะ
• คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน จํานวนเงินรวมทั้งป
1,548,000 บาท (ในป 2550 : 1,512,000 บาท)
• ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนจํานวนเงินรวม 13,667,585 บาท
(ในป 2550 : 14,899,427 บาท) โดยมีคาตอบแทนอื่นฯ ไดแก รถประจําตําแหนง คาใชจาย
เกี่ยวกับรถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คาประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้
กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนอื่นๆ

กรรมการผูจดั การ
กรรมการบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝาย
รวม

จํานวนผูบริหารในแตละป
2551
2550
1
1
2
2
1
2
3
4
7
9

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร (Board and Management Training)
บริษัทไดจัดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ไดเขารับการอบรม และสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของ
กับกรรมการและผูบริหารแตละทานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมกรรมการ
ไทย เพื่อสงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน
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ในกรณีที่มีกรรมการใหม บริษัทจะจัดใหมีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท
รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainee เพื่อพัฒนา
ความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาไดก็มีการกําหนดใหผูจัดการฝาย ซึ่งเปน
ผูบริหารระดับรองลงมาเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบแทน
5. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตน
ดังนี้
1. ใหความรูแกผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุก
ไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแก
ผู อื่ น รวมถึ ง ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯ และบทกํ า หนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณะชน
6. บุคลากร

สํานักงาน
โรงงาน
สวน
รวม

จํานวนพนักงาน
2551
2550
37
53
132
99
766
772
935
924
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยแบงตามสายงานดังนี้
ก.
สํานักงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา บานพัก
พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ข.
โรงงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา บานพัก
พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ค.
สวน มีการจายคาตอบแทน
-ในรูป เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ
-ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทัง้ สิ้น 144.55 ลานบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
พนักงานและวัฒนธรรมองคกรถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางแข็งแรงและ
ประสบความสําเร็จ ดังนั้น นอกจากการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนา
ใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่องตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
และ ISO 14000 แลว บริษัทฯไดเชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญเขามาพัฒนาและอบรมผูบริหารตลอดจนถึง
พนั กงานในกลุมบริ ษัท เพื่อ ใหบริ ษัทบรรลุ เปาหมายในการสร างวัฒนธรรมองค ก รระยะยาว ซึ่ง มี
ลักษณะสําคัญดังตอไปนี้
1. รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability)
2. ทัศนคติ “เราทําได” (“Can-do” attitude)
3. ทํางานเปนทีม (Teamwork)
4. พัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement)
5. เอาใจใสพนักงาน (Take care of people)
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2.10 การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
เปนกลไกสําคัญที่ชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวย
ให บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ เ ป า หมายที่ กํ า หนดไว รวมทั้ ง ช ว ยรั ก ษา
ผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ มีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุมภายในที่ดีแกบริษัทฯ เพื่อใหเกิดระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 โดยมีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการ
ควบคุ ม ภายในโดยใช แ บบประเมิ น ซึ่ ง ประเมิ น โดยฝ า ยบริ ห าร และสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 สวน คือ
องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯมีระบบการ
ควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 6 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท
และไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเชนกัน
สําหรับบริษัทยอยนั้น ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลม ซึ่งดูแลและควบคุมโดยฝายบริหาร
ของบริษัทฯ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ ดังตอไปนี้
นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบ
นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการตรวจสอบ
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบั ติหนาที่ ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน าที่ และความ
รั บ ผิด ชอบตามขอ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ หง ประเทศไทย รวมถึ ง ความรั บ ผิด ชอบที่ ได รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวา งบการเงินไดแสดง
ฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ อย า งถู ก ต อ งครบถ ว น และจั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบ
การควบคุมภายในบริษัทฯ ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และ
นําเสนอตอฝายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2551 สรุปไดวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มี
ความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะ
ที่มีประโยชนตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกําหนดแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจําป 2551
4. รายงานผลการประชุ ม และผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
5. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เพื่อ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป
2552 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2552
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6. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Government Self Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทฯ ใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการ
กํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
7. พิจารณากําหนดหลักเกณฑใหฝายบริหารสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมเกี่ยวโยงที่มีเงื่อนไข
การคาทั่วไปเพื่อเสนอตอคณะกรรมการใหพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทฯ ไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ไมพบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทฯ ตองพึงปฏิบัติ

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ 2552
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รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัทไมมีรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6

2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
จากการที่บริษทั ฯมีการเชาสวนปาลมจากบริษัทยอยนั้น
ถือไดวามีประโยชนอยางมากสําหรับ
บริษัทฯ เนื่องจากในปจจุบนั การหาที่ดินขนาดใหญเพือ่ เพาะปลูกนัน้ มีนอย หรือถามีก็จะมีราคาสูง ทําให
ตนทุนในการพัฒนาไมคุมกับการลงทุน อีกประการหนึ่งที่ดินดังกลาวก็เปนที่สัมปทานของบริษัทยอยแหง
หนึ่ง ซึ่งบริษทั ฯถือหุนอยูร อ ยละ 99.99 และสัมปทานดังกลาวไมสามารถเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิได
ในสวนของการขายน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญนนั้
บริษัทฯ มีการพึ่งพาทางดานธุรกิจกับ บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) ซึ่งเปนโรงงานกลัน่ น้ํามันปาลมขนาด
ใหญ ที่มีความรูความชํานาญเกีย่ วกับน้ํามันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวยพัฒนาคุณภาพของน้ํามันปาลม
ไดเปนอยางดี
3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหวางกัน
ในป 2551 บริษัทฯ มีการขายน้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดในปาลม และผลปาลมสดใหแก บมจ.ล่ํา
สูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 87 ของปริมาณการขายทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจ
การคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของ
การทําธุรกิจน้าํ มันปาลมดิบ
คุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับ
การขายใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น
4 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯไดมกี ารคาขายกับ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) กอนที่ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) จะเขามาถือ
หุนในบริษัทฯ และเปนผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน เนือ่ งจากบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งในบริษัท
ที่มีการใชน้ํามันปาลมดิบในปริมาณสูง นอกจากนัน้ ยังมีฐานะการเงินแข็งแกรง และเปนคูคาที่ดี ดังนั้นใน
อนาคตบริษัทฯก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ในราคาเดียวกับที่มีการ
ขายใหกับลูกคารายอืน่
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

1 งบการเงิน
ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี
ในระยะ 3 ป ที่ผา นมา ผูต รวจสอบบั ญ ชี ให ค วามเห็ น ในรายงานการตรวจสอบแบบไมมี เ งื่ อ นไข
สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอย งบการเงินของกิจการที่ควบคุมรวมกันและงบการเงิน
รวม
ข. สรุปงบการเงินรวม
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
บาท
%
บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
138,018,132 12.81 177,598,689
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา
16,864,027 1.56 45,649,471
ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา– กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
20,387,918 1.89
2,654,852
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาสุทธิ
37,251,945 3.45 48,304,323
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน
399,539 0.04
262,592
สินคาคงเหลือ
64,175,108 5.96 53,217,401
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
1,646,375 0.15
694,096
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
241,491,099 22.41 280,077,101
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธิ
5,749,897
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
796,447,064 73.92 710,175,377
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
10,515,317 0.97
คาความนิยมในการรวมกิจการ
27,972,977 2.60 27,972,977
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
1,029,659 0.10
9,900,548
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
835,965,017 77.59 753,798,799
รวมสินทรัพย
1,077,456,116 100.00 1,033,875,900
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%

2549
บาท

%

17.18 121,647,693 12.58
83,206,850 8.60
4.42 39,907,622 4.13
0.25 8,341,064 0.86
(4,634,681) (0.48)
4.67 43,614,005 4.51
0.03
725,815 0.08
5.14 59,022,860 6.10
0.07 2,885,038 0.30
27.09 311,102,261 32.17
0.55 14,299,997 1.48
68.69 596,232,546 61.66
2.71 32,147,276 3.32
0.96 13,255,216 1.37
72.91 655,935,035 67.83
100.00 967,037,296 100.00
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เงินปนผลคางจาย
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้คาซือ้ เครื่องจักร
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนไมหมุนเวียน
สํารองเผื่อคาเชาทีด่ ิน
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2551
บาท

%

2550
บาท

2549
บาท

%

7,145,521
892

0.66
-

14,056,816
-

1.36
-

12,260,317
-

1.27
-

9,633,065
3,324,221
17,997,101
23,068,905
9,651,795
70,821,500

0.89
0.31
1.67
2.14
0.90
6.57

15,022,252
4,460,476
17,262,708
8,547,461
8,506,547
67,856,260

1.45
0.43
1.67
0.83
0.82
6.56

7,616,057
4,784,432
10,686,072
4,868,922
9,419,348
49,635,148

0.79
0.49
1.11
0.50
0.97
5.13

20,468,000
20,468,000
91,289,500

1.90
1.90
8.47

20,468,000
20,468,000
88,324,260

1.98
1.98
8.54

18,748,000
18,748,000
68,383,148

1.94
1.94
7.07

%

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 32,405,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม :
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

324,050,000

324,050,000

324,050,000

324,050,000 30.08
321,544,740 29.84
-

324,050,000 31.35 324,050,000 33.51
321,544,740 31.10 321,544,740 33.25
(732,353) (0.07) (2,553,853) (0.26)

60,305,000 5.60 60,305,000 5.83 59,805,000 3.35
280,266,876 26.01 240,384,253 23.25 195,808,261 23.08
986,166,616 91.53 945,551,640 91.46 898,654,148 92.93
1,077,456,116 100.00 1,033,875,900 100.00 967,037,296 100.00
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกําไร – ขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
บาท
%
บาท
รายได
รายไดจากการขาย
1,305,145,439 97.94 637,585,106
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ
277,500
ดอกเบี้ยรับ
4,933,668 0.37
6,748,530
โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาสินคา
โอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัย
64,296 2,243,301
กําไรจากขายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ
2,023,323 0.15
315,446
10,374,686
อื่นๆ
20,468,985 1.54
รวมรายได
1,332,635,711 100.00 657,544,569
คาใชจาย
ตนทุนขาย
760,855,797 57.09 318,827,559
คาใชจา ยในการขาย
42,652,471 3.20
23,987,690
คาใชจายในการบริหาร
38,008,944 2.85
36,675,892
คาตอบแทนกรรมการ
6,288,000 0.47
6,272,226
คาเผือ่ การลดมูลคาสินคา
5,062,166 0.38
18,359,408 1.38
4,907,064
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
คาความนิยมตัดจําหนาย
4,174,298
คาใชจา ยอื่น
631,911 0.05
รวมคาใชจาย
871,858,697 65.42 394,844,729
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
460,777,014 34.58 262,699,840
คาใชจายทางการเงิน
(188,210) (0.01)
(158,526)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
(129,062,981) (9.68) (55,441,322)
กําไรสุทธิสําหรับป
331,525,823 24.89 207,099,992
กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐาน
กําไรสุทธิ
10.23
6.39
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%

2549
บาท

%

96.96

670,887,129 93.42

0.04
1.03
0.34
0.05
1.58
100.00

292,500 0.04
8,655,036 1.21
28,022,720 3.90
309,942 0.04
9,951,154 1.39
718,118,481 100.00

48.49
3.65
5.58
0.95
0.75
0.63
60.05
39.95
(0.02)
(8.43)
31.50

446,635,000
37,090,823
41,945,204
7,720,000
5,759,873
4,174,298
543,325,198
174,793,283
(269,524)
(19,228,254)
155,295,505
4.79

62.20
5.16
5.84
1.08
0.80
0.58
75.66
24.34
(0.04)
(2.68)
21.63
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
460,588,804
262,541,314
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
48,800,619
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
57,723,218
คาความนิยมตัดจําหนาย
4,174,298
คาตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
18,359,408
4,907,064
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและ
(2,023,323)
(315,446)
อุปกรณ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
(117,750)
(238,400)
คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ)
5,062,166
โอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัย
(64,296)
(2,243,301)
สํารองเผื่อคาเชาทีด่ ิน
1,720,000
539,528,227
319,346,148
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :ลูกหนีก้ ารคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
(17,733,066)
1,051,531
ลูกหนีก้ ารคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
28,785,444
(5,741,849)
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน
(136,947)
463,223
สินคาคงเหลือ
(1,586,214)
13,783,436
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(952,279)
2,190,942
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
8,870,889
3,354,668
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :เจาหนี้การคา
(6,911,295)
1,796,499
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
892
9,019,679
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
15,267,642
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
565,133,293
345,264,277
จายดอกเบีย้
(48,035,127)
จายภาษีเงินได
(134,452,168)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
430,681,125
297,229,150
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บาท
174,523,759
51,801,977
4,174,298
5,759,873
208,813
(28,022,720)
(309,942)
1,720,000
209,856,058
(1,837,746)
(37,949,719)
(303,514)
30,537,889
(56,912)
(13,195,416)
10,022,591
6,720,352
203,793,583
(13,134,919)
190,658,664
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2551
บาท
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจําลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการจําหนายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม :
รายการที่ไมใชเงินสด
โอนตนกลาปาลมเปนสินคาคงเหลือ

2550
บาท

2549
บาท

2,535,988
(176,987,458)
(10,764,200)
6,600,000
(178,615,670)

83,206,850
1,078,773
(174,148,518)
10,610,000
(79,252,895)

(83,206,850)
1,088,048
(139,683,187)
(221,801,989)

(291,646,012)
(291,646,012)
(39,580,557
177,598,689
138,018,132

(162,025,259)
(162,025,259)
55,950,996
121,647,693
177,598,689

(64,810,492)
(64,810,492)
(95,953,817)
217,601,510
121,647,693

14,369,363

5,734,677

-

2550

2549

ค. อัตราสวนการวิเคราะหทางการเงิน – งบการเงินรวม
2551
อัตราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้ (เฉลี่ย)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน
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3.4
2.5
6.1
30.5
12
13.0
28
71.8
5
35

4.1
3.3
4.4
13.2
27
5.7
63
24.2
15
75

6.3
5.1
3.8
24.0
15
7.4
48
61.6
6
57
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อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )
อัตราสวนกําไรขั้นตน
%
อัตราสวนกําไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย
เทา
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio )
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุน
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
เทา
(Cash Basis)
กําไรสุทธิตอหุน
บาทตอหุน
เงินปนผลจากงวดผลการดําเนินงานตอหุน
บาทตอหุน
การจายเงินปนผลตอหุน
บาทตอหุน
อัตราการจายเงินปนผล
%

41.7
24.9
33.6

50.0
31.5
21.9

33.4
21.6
17.3

30.8
41.6
1.2

20.0
29.2
0.6

16.1
26.1
0.7

0.1
n.a.

0.1
n.a.

0.1
n.a.

10.23
10.0
9.0
97.8

-

6.39
6.0
5.0
93.9

4.79
3.0
2.0
62.6

2. การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
2.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของสวน
จากการที่บริษัทฯ มีโครงการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแตป 2544 จนมาถึงป 2551 คิดเปนรอย
ละ 45.60 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ที่ใหผลผลิตแลวคิดเปนรอยละ 49.96 ของพื้นที่ ที่มีการปลูกปาลม
ปาลมทดแทน ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลผลิตปาลมสดที่จะได เนื่องจากตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิต
เมื่อมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ปขึ้นไป แตอยางไรก็ตาม จากปริมาณน้ําฝนในป 2549 ที่
เพิ่มขึ้นจากป 2548 จึงมีผลทําใหผลผลิตปาลมสดรวมของบริษัทฯ ในป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 ในอัตรารอย
ละ 17.91
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ในปจจุบันบริษัทฯ ไดนําเขาเมล็ดพันธุปาลม CIRAD® ซึ่งเปนเมล็ดพันธุปาลมที่มีคุณภาพอยูในอันดับตนๆ
ของโลกในดานการใหผลผลิตตอไรและอัตราการสกัดน้ํามันที่สูง นอกจากบริษัทฯ จะเพาะตนกลาไวใชในการ
ปลูกปาลมทดแทนแลว ยังมีการจําหนายตนกลาใหแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันดวย เพื่อสงเสริมใหมีการ
ปลูกปาลมน้ํามันพันธุดี
อยางไรก็ตาม ในป 2551 ไดมีประกาศจากกรมวิชาการเกษตรใหปาลมเปนสิ่งตองหามที่เปนพืช หากจะมีการ
นําเขาจากประเทศใด ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกักพืชกอน จึงจะสามารถขอใบอนุญาตเพื่อนําเขา
จากประเทศนั้นๆ ได ซึ่งในปที่ผานมาคณะกรรมการดังกลาวยังไมมีการจัดประชุม จึงทําใหบริษัทฯไมสามารถ
นําเขาเมล็ดพันธุได ซึ่งคาดวาจะสามารถนําเขาไดในเดือนกุมภาพันธ ป 2552 จากเหตุการณดังกลาวทําให
บริ ษัทฯสูญ เสียโอกาสในการขายเมล็ดพั นธุปาลม ในป 2551 ซึ่ งในชวงครึ่ งป แรกผลปาล ม สดมีร าคาสู ง
ชาวสวนจึงหันมาเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น จนทําใหเมล็ดพันธุปาลมเกิดการขาดแคลน นอกจากนี้ยังทําให
บริษัทฯไมมีตนกลาปาลมใชปลูกในโครงการปลูกปาลมทดแทนสําหรับป 2552
ผลการดําเนินงานของโรงสกัด
จากเหตุผลที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้ (ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน : สถานการณ
ตลาดและราคา”) สงผลกระทบตอราคาเฉลี่ยซื้อผลปาลมสดของบริษัทฯ ในป 2551 คือเพิ่มขึ้นจากป 2550 รอย
ละ 17.99 นอกจากนั้นปริมาณผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น มีผลใหการซื้อผลปาลมสดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 349.75 สงผล
ใหปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 70.18 โดยมีสัดสวนการซื้อผลปาลม
สดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทฯ ในป 2551 คิดเปนรอยละ 41.63 และ 58.37 ของผลปาลมสด
ที่ใชในการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ป 2550 สัดสวนคิดเปนรอยละ 15.75 และ 84.25
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1044/2537 ซึ่งบริษัทฯ ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
ที่ไดตามบัตรสงเสริมนี้ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปรกติมีกําหนด 5 ปนั้น ไดสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม
2550 สงผลใหบริษัทฯมีภาษีเงินไดนิติบุคคล ในป 2551 เพิ่มขึ้น
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1817/2539 ซึ่งบริษัทฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากคณะกรรมการ
สงเสริ มการลงทุนสําหรั บกําไรจากการผลิต น้ํา มันเนื้ อในปาล มดิ บนั้น หมดอายุลงในเดื อนมีนาคม 2549
อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดตามบัตรสงเสริมนี้ในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปรกติจนถึงป 2554
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สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอชั่วโมง ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุน
หมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป โครงการนี้กําลังดําเนินการและคาดวาจะเสร็จพรอมเปดดําเนินการใน
ไตรมาสที่ 1 ของป 2552
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตไฟฟา
จากกาซชีวภาพ ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริ ม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป โครงการนี้กําลั งดําเนิ นการและคาดว าจะเสร็จ พรอมเปด ดําเนิน การใน
ไตรมาสที่ 2 ของป 2552
2.2 ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสําหรับป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 667.56 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 104.70 เนื่องจากมีผลมาจากการขายน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีสัดสวนการขายถึงรอยละ 84.12 ของรายได
จากการขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 103.13 โดยมีปริมาณการขายน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 56.37 และ
ราคาขายถัวเฉลี่ยตอกก.เพิ่มขึ้นรอยละ 29.91
รายไดอื่นๆ
บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดอื่นสําหรับป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 7.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ
37.73 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
• รายไดจากการขายเศษน้ํามัน เพิ่มขึ้น 10.39 ลานบาท
• กําไรจากการขายรถบรรทุกปาลม เพิ่มขึ้น 1.71 ลานบาท
• บริษัทฯ มีการโอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัยลดลงจํานวน 2.18 ลานบาท เนื่องจากในป 2550 บริษัทฯ มี
การโอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัยจํานวน 2.24 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการสํารองมูลคาอะไหล
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เครื่องจักรคงเหลือ จากการตรวจสอบของบริษัทฯ พบวาอะไหลดังกลาวยังสามารถใชงานได จึงมีการ
กลับรายการดังกลาว
• รายไดดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ ลดลง 1.81 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารในป 2551 ต่ํา
กวาป 2550 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การจายเงินปนผลและภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปเปนจํานวนที่สูง
กวาป 2550
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
• บริษัทฯและบริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 58.30 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากอัตรารอยละ 50.01 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ราคาปุยที่ปรับตัวสูงขึน้ ถึง
รอยละ 114.15 และราคาผลปาลมสดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.99
• คาใชจายในการขาย เพิ่มขึ้นถึง 18.66 ลานบาท แตเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายแลว มีอัตราสวนลดลง
เล็กนอยจากรอยละ 3.76 ในป 2550 เปนรอยละ 3.27 ในป 2551 การเพิ่มขึ้นดังกลาวมาจากคาขนสงที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
• คาใชจายในการบริหาร ลดลง 2.83 ลานบาท และเปรียบเทียบกับยอดขายแลว มีอัตราสวนที่ลดลงจาก
รอยละ 7.39 ในป 2550 เปนรอยละ 3.39 ในป 2551
• คาเผื่อการลดมูลคาสินคา เพิ่มขึ้น 5.06 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องและ
รุนแรงตั้งแตไตรมาสที่ 3 ประกอบกับราคาปุยที่สูงขึ้น สงผลใหตนทุนสต็อคคงเหลือ ณ สิ้นป 2551 มี
ราคาสูงกวาราคาตลาด
• ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น 13.45 ลานบาท เนื่องจากการทําลายเมล็ด
พันธุปาลมที่ไมงอก ซึ่งบริษัทฯไดนําเขามาเพื่อขายในป 2550 แตปรากฏวาราคายางในปนั้นสูงมาก
จนทํ า ให ช าวสวนหั น ไปปลู ก ยางมากกว า ปาล ม ทํ า ให เ มล็ ด พั น ธุ ที่ นํ า เข า มาไม ส ามารถผ า น
กระบวนการผลิตไดตามกําหนด
กําไร
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอย มีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จํานวน 198.08 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 75.40 ในขณะที่อัตรากําไรจากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับยอดขาย ลดลงจากรอย
ละ 41.20 ในป 2550 เปนรอยละ 35.30 ในป 2551 นอกจากนั้นสิทธิประโยชนในบัตรสงเสริมที่เริ่มสิ้นสุดลงใน
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ป 2550 มีผลใหภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2551 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.70 เปนรอยละ 9.89 สงผลใหอัตรากําไร
สุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 32.48 ในป 2550 เปน 25.40 ในป 2551 อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัท
ยอยยังมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 124.43 ลานบาท โดยมีกําไรตอหุนเทากับ 10.23 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ที่มี
กําไรตอหุนเทากับ 6.39 บาท เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 60.08
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
จากกําไรสุทธิของป 2551 ที่เพิ่มขึ้น ทําใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.90 ในป 2550
เปนรอยละ 33.62 ในป 2551
3. ฐานะการเงินของบริษัทฯ
3.1 สินทรัพย
ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยทั้งหมด 1,077.46 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 1,033.88 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 4.22 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 20.03 ในป 2550 เปนรอย
ละ 30.77 ในป 2551 สาเหตุหลักมาจากรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่สําคัญดังนี้:
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 39.58 ลานบาท เนื่องมาจาก ป 2551 มีการจายเงิน
ปนผลในอัตราที่สูงกวาป 2550
• ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน ลดลง 28.79 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายป ราคาผล
ปาลมสดตกต่ํา ทําใหรัฐบาลเขาแทรกแซงราคา โดยการพยุงราคาผลปาลมสดและกําหนด
ราคารับซื้อน้ํามันปาลมดิบในราคาที่สูงกวาราคาตลาด เพื่อชวยเหลือเกษตรกร มีผลใหราคา
น้ํามันปาลมดิบในชวงเวลาดังกลาวเกิดความผันผวน บริษัทฯที่เกี่ยวของกันจึงชะลอการซื้อ
น้ํามันปาลมดิบออกไป ในขณะเดียวกัน บริษัทฯมีการขายน้ํามันใหกับลูกคารายอื่น จึงทําให
ลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น 17.73 ลานบาท
• สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 10.96 ลานบาท เนื่องจาก การตกต่ําของราคาน้ํามันปาลม ทําใหบริษัท
ฯมีการชะลอการขายน้ํามันออกไปในชวงปลายป เพื่อรอราคาตลาดที่เหมาะสม
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• เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ลดลง 5.75 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของหุนธนาคาร
กรุงเทพไดมีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงไดมีการขายหุนดังกลาวออกไป โดยมีกําไรจากการ
ขายเปนจํานวนเงิน 0.12 ลานบาท ซึ่งบันทึกอยูในรายไดอื่นๆ
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น 86.27 ลานบาท จากการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกําลัง
การผลิตของโรงงาน
• สินทรัพยไมมีตัวตน เพิ่มขึ้น 10.52 ลานบาท เกิดจากคาลิขสิทธิ์และคารับความชวยเหลือทาง
เทคนิคของกิจการที่ควบคุมรวมกัน
• สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ลดลง 8.87 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําจากการซื้อเครื่องจักรลดลง
3.2 แหลงที่มาของเงินทุน
โครงสรางของเงินทุน บริษัทฯและบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2551 เทากับ 0.09
เทา ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป 2550 โดยยังคงมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่ง
มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป
สวนของผูถือหุน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวนเงิน 40.61 ลานบาท
เนื่องมาจาก
• กําไรสุทธิสําหรับป 2551 จํานวน 331.53 ลานบาท
• เงินปนผลจายสําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 สําหรับป 2550 และเงินปนผลจาย
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนสําหรับป 2551 จํานวน 291.65 ลานบาท
หนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งหมด 91.29 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินหมุนเวียน 70.82 ลานบาท และ
หนี้สินไมหมุนเวียน 20.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 2.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.36 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจาก
• เจาหนี้การคา ลดลง 6.91 ลานบาท เนื่องจากการเขาแทรกแซงราคาน้ํามันปาลมดิบของรัฐบาล
ในชวงปลายป มีผลใหราคาผลปาลมสดปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับความผันผวนของราคาใน
ตลาด ทําใหบริษัทฯ ชะลอการซื้อผลปาลมสด
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• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ลดลง 5.39 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธิในชวงครึ่งปหลังของป
2551 นอยกวา ในป 2550 ซึ่งมีผลมาจากคาใชจายปุยในชวงปลายป มีจํานวนเงินสูงกวาป
2550 ถึงรอยละ 201.64 โดยมีสาเหตุมาจากราคาปุยที่ปรับตัวสูงขึ้น
• เจ า หนี้ คา ซื้ อ เครื่ องจั ก ร เพิ่ ม ขึ้ น 14.52 ล า นบาท ซึ่ งเกิ ด จากการลงทุ นในเครื่ อ งจั ก รตาม
โครงการขยายกําลังการผลิต
• หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1.15 ลานบาท เนื่องจากภาษีหัก ณ ที่จายเพิ่มขึ้น 0.53 ลานบาท
และภาษีมูลคาเพิ่มคางจายของกิจการที่ควบคุมรวมกัน จํานวนเงิน 0.79 ลานบาท
3.3 สภาพคลองของบริษัทฯ
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 138.02 ลานบาท
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2550 ที่มีอยูจํานวน 177.60 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
• เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2551 จํานวน 430.68 ลานบาท เนื่องมาจากผล
ประกอบการที่ดีกวาปกอน
• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2551 จํานวน 178.62 ลานบาท เนื่องมาจาก บริษัทฯ มี
เงินสดที่จายไปสําหรับการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 176.99 ลานบาท ซึ่งโดยสวน
ใหญเปนการซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1043(2)/2548 สําหรับ
กิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง และ
เปนการซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 สําหรับกิจการ
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ อีกทั้งกิจการที่ควบคุมรวมกันมีเงินสดที่จายไปสําหรับคาลิขสิทธิ์
และคารับความชวยเหลือทางเทคนิค จํานวน 10.76 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดที่
ได รั บจากการจําหน า ยรถบรรทุก ผลปาล มสด และเงิ นลงทุ นในหุ นของธนาคารกรุงเทพ
จํานวน 2.54 และ 6.60 ลานบาท ตามลําดับ
• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของป 2551 จํานวน 291.65 ลานบาท เปนเงินปนผลจาย
สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 สําหรับป 2550 จํานวนเงิน 97.22 ลานบาท และเงิน
ปนผลจายระหวางกาลของงวด 9 เดือนสําหรับป 2551 จํานวนเงิน 194.43 ลานบาท
จากกระแสเงินสดที่ไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย
มีเงินสดลดลง 39.58 ลานบาท ในขณะที่ป 2550 มีเงินสดเพิ่มขึ้น 55.95 ลานบาท นอกจากนั้นบริษัทฯและ
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บริษัทยอย ยังมีเงินสดคงเหลือมาจากป 2550 จํานวน 177.60 ลานบาท รวมเปนเงินสดทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม
2551 จํานวนเงิน 138.02 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงิน
• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 3.41 เทาในป 2551 ต่ํากวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งเทากับ 4.13 เทา เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดลดลงจากการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกําลัง
การผลิตของโรงงาน และการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นจากป 2550 ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จาก การซือ้
เครื่องจักรตามโครงการขยายกําลังการผลิต
• ทํานองเดียวกัน การใชเงินสดไปในโครงการขยายการผลิตของโรงงาน และการจายเงินปนผล
ระหวางกาลทําให อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 2.50 เทา ในป 2551 ต่ํา
กวาเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งเทากับ 3.34 เท
• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 6.08 เทา ในป
2551 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งเทากับ 4.38 เทา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจาก
การดําเนินงาน

3.4 รายจายลงทุน
โดยสวนใหญรายจายลงทุนของบริษัทฯ จะเปนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และ
โครงการการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งโครงการการปลูกปาลมทดแทนนั้นจะเปนโครงการที่ตอเนื่อง และมี
ระยะเวลายาวถึ ง 10 ป บริ ษั ทฯ ไดเริ่มโครงการดั งกล าวตั้ งแต ป 2544 และมี การปลู กปาล ม ทดแทนปล ะ
ประมาณ 450 เฮกตาร ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ป
ขึ้นไป
4. ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคตคือ ปริมาณผลผลิต ราคาผลปาลมสด ปริมาณ
น้ํามันปาลมที่นํามาใชกับไบโอดีเซล รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการแทรกแซงราคาผลปาลมสดและน้ํามัน

หนา 78 : UPOICTO

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ปาลมดิบ เมื่อราคาผลปาลมสดตกต่ํา ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาลม จากที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้
ในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน : แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
อีกประการหนึ่ง โครงการปลูกปาลมทดแทนในสวนปาลมของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินการไปแลวถึงรอยละ
45.60 ของพื้นที่ทั้งหมดของบริษัทฯ ทําใหปริมาณผลผลิตปาลมสดของบริษัทฯ ลดลง โดยรอยละ 49.96 ของ
พื้นที่ปลูกปาลมทดแทนเริ่มที่จะใหผลผลิต แตทั้งนี้ปาลมที่จะใหผลผลิตเต็มที่ตองมีอายุ 7 ป ขึ้นไป
5. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ก. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 3 บริษัท
คาสอบบัญชีของกิจการที่ควบคุมรวมกัน

ป 2551
900,000 บาท
140,000 บาท
165,000 บาท

ป 2552
900,000 บาท
140,000 บาท
165,000 บาท

ข. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ จายคาตอบแทนการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานและเครื่องจักรที่ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลจาก BOI สําหรับรอบปบญ
ั ชี 2552 ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 100,000 บาท ตอ
โครงการ
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แบบ 56-1

2.13

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการบริหารและผูบริหารสูงสุด
ข า พเจ า ได ส อบทานข อมู ล ในแบบแสดงรายการข อมู ล ประจํ า ป ฉ บั บ นี้ แ ล ว และด ว ยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจา
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา:(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2)
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจ
วาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน
แลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3)
ข า พเจ า เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ การจั ด ให บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี แ ละ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ การกระทําที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนีเ้ พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรบั รองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูล งลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ วทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ตําแหนง
ลายมือชือ่
ชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจดั การ
3. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร
5. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
กรรมการบริหาร
ชื่อ
ผูร ับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง
กรรมการบริหาร
หนา 81 : UPOICTQ

ลายมือชือ่

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการที่มิใชกรรมการบริหาร
ข า พเจ า ได ส อบทานข อมู ล ในแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป ฉ บั บนี้ แ ล ว และด ว ยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน
เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปน
ชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายธีระ วิภูชนิน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายวศิน ปจจักขภัติ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ

ตําแหนง

ผูร ับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการบริหาร
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ลายมือชือ่

ลายมือชือ่

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
1. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้
รายชือ่ คณะกรรมการและผูบริหาร

ตําแหนง

1. นายวัง ตา เลียง

ประธานกรรมการ

2. นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นายวศิน ปจจักขะภัติ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

กรรมการผูจดั การ

6. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการบริหาร

8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

10. นายอําพล สิมะโรจนา

กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัทและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

11. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม

ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ

9. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต

12. นายชัยรัตน ยาอีด

ผูจัดการฝายโรงงาน

13. นายสมคิด รองรัตน

รักษาการผูจัดการฝายสวน
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการ
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

82 ป
Bachelor of Science Degree,
University of California at Berkeley, U.S.A.
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ 2
บริษัท
- กรรมการ
-0- บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดานายวัง ชาง ยิง
ประสบการณ
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 ประธานและ Group Managing Director of the Lam Soon Group for Singapore,
Malaysia and Thailand
Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited,
a public listed company in Singapore
ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
รองประธาน The Public Service Commission of Singapore

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2. นายธีระ วิภชู นิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
60 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ 1
บริษัท
- กรรมการ
5
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, กสท, ปตท, ทอท
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
65 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
 กรรมการ บริษัท โชติชลิต จํากัด
 กรรมการ บริษัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากัด
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
55 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
กรรมการ บริษัท พันธศรีววิ ฒ
ั น จํากัด
กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
กรรมการ บริษัท ประจักษววิ ัฒน จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 86 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

5. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจดั การ
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

51 ป
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.14
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
 กรรมการผูจด
ั การ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจด
ั การ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจด
ั การ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิฒ
ั น จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 87 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

6. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

48 ป
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบุตรชายนายวัง ตา เลียง
ประสบการณ
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการอิสระ Jurong Cement Limited
(บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 88 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหาร
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

50 ป
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
 เลขานุการบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย
่ นฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิฒ
ั น จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 89 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
กรรมการบริหาร
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

40 ป
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
 ผูชวยฝายบริหารและผูจ
 ัดการแผนกวิเคราะห
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย
่ นฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิฒ
ั น จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย คาเธยแ คปปตอล จํากัด
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 90 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

9. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
68 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
สังคมวิทยามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ มดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.07
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง
10. นายอําพล สิมะโรจนา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

หมายเหตุ :



52 ป
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไมมี
ไมมี

ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีตประสบการณ

หนา 91 : UPOICTR

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)







กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยูเนีย่ นฟรอสท จํากัด
กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล จํากัด
ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด

11. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม
ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ
อายุ
55 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วทบ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.01
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
นักเคมี บริษัท เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด
12. นายชัยรัตน ยาอีด
ผูจัดการผายโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
อายุ
38 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี : วทบ.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) ม.เกษตรศาสตร
ปริญญาโท : วศม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ธรรมศาสตร

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 92 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
ผูจัดการฝายผลิต: บ.กรีนสปอต จํากัด โรงงานสุราษฎรธานี.
ผูจัดการฝายวางแผนการผลิตและโลจิสติกส
บ.มาจอเรตต (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการแผนกผลิต บ.พัลส โปรดักชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด
วิศวกรการผลิต กลุมธุรกิจบรรจุภัณฑ เครือซิเมนตไทย
เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ บ.ไทย คิว พี จํากัด
13. นายสมคิด รองรัตน
รักษาการผูจัดการฝายสวน
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

58 ป
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรเกษตร (เกียรตินยิ ม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร (ปฐพีวิทยา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ประสบการณ
ผูจัดการสวนกระบี่ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
อาจารย วิทยาลัยคณาสวัสดิ์
หมายเหตุ : กรรมการทุกทานของบริษัทฯเปนกรรมการผูมอี ํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดใน
หนังสือรับรอง
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบ ริหารบริษัทฯที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทที่
เกี่ยวของ

1
2
3
4
5

ชื่อ

บริษัทฯ

นายวัง ตา เลียง
นายวัง ชาง ยิง
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

X
//
//
//
//

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
นางสาวปยธิดา สุขจันทร

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
LST
UFC
X
//
//
//

X
//
//
/

บ.พันธศรี
วิวัฒน จก.

/
/
/

หมายเหตุ
X
หมายถึงประธานกรรมการ
/
หมายถึงกรรมการ
//
หมายถึงกรรมการบริหาร
LST หมายถึงบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UFC หมายถึงบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
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บริษัทยอย
บ.พันธศรี บ.ประจักษ
จก.
วิวัฒน จก.

/
/
/

/
/
/

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
บริษัทฯมิไดรายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวารอย
ละ 10 ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2551 ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่ไมมี
นัยสําคัญตามประกาศของ กลต.
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แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : อืน่ ๆ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏใน
รายงานประจําปแลว เห็นวา งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะ
รักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ได
ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดย
ปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทฯตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยาง
มีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
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