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หนา 1 : UPOICTB 

สวนที่ 1  ขอมูลสรุปบริษัท 
 

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ประกอบธรุกิจหลักประเภท สวนปาลม   
นํ้ามัน  การสกดันํ้ามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ  

บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.98 
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษัทคือ บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษัท ประจักษวิวัฒน 
จํากัด โดยถือหุนทั้ง 2 บริษัทอยูรอยละ 99.99 ซ่ึงทั้งสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันใน
เขตพ้ืนที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนท้ังส้ิน 30,600 ไร  โดยท้ังสอง
บริษัทนี้มีรายไดจากการใหเชาท่ีสัมปทานน้ีจากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด   และ บริษัทพันธศรีวิวัฒน 
จํากัด ไดทําสัญญาการเชาพื้นท่ีนี้ทั้งหมดพรอมสวนปาลมใหกับบริษัทฯอีกตอหนึ่ง   

นอกจากนั้น เม่ือตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทรวมทุนช่ือ 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) ซ่ึงเปนองคกรพิเศษท่ี
จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายฝร่ังเศส มีความเชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาดาน
การเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 บริษัท  มีพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามันซ่ึงเปนสวนของบริษัทเองอยู  
23,006.63 ไร เม่ือรวมกับพื้นที่ที่สัมปทานที่บริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพ้ืนท่ีปลูกปาลม
ท้ังหมด 44,355.87 ไร หรือ 7,096.89 เฮกตาร  ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมที่ใหญที่สุดในประเทศ
ไทย แตบริษัทก็ยังคงตองซ้ือผลปาลมสดจากภายนอกเพ่ือเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมดิบ   ซ่ึงมีกําลังการผลิต 75 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง  โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ นํ้ามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ ซ่ึงมีสัดสวนถึงรอยละ 84.12 และ 10.49 ของยอดขายท้ังหมดตามลําดับ  
สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆน้ันเปนผลพลอยไดจากการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 

หลังจากที่บริษัทไดรับการรับรอง ISO 9001:2000 ในป 2547 บริษัทไดเขาสูระบบคุณภาพการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 จากสถาบัน SGS รวมถึงการเขาโครงการโรงงานสีเขียวของสถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทยและเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานของกระทรวงพลังงาน การเขาสูระบบดังกลาว
เปนการแสดงใหเห็นไดวาบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญตอชุมชนและประเทศในดานส่ิงแวดลอม
เปนอยางดี นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุงม่ันที่จะเขาสูระบบ OHSAS 18001 มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงจะเกี่ยวกับการปองกันปญหาดานสุขภาพและอุบัติเหตุตางๆตอ
ผูปฏิบัติงานและตอสังคมโดยรวมท้ังภายในและภายนอกองคกรตลอดจนชุมชนใกลเคียง  

และเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2551 บริษัทไดเขารวมเปนหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการทําสวนปาลม
อยางย่ังยืน (RSPO) สมาคมนี้ไดกอต้ังข้ึนในเดือน เมษายน พ.ศ. 2547 ท่ีเมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอรแลนด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหองคกรตางๆในหวงโซอุปทาน รวมมือกันปลูกและ
ใชปาลมนํ้ามันอยางย่ังยืน รวมถึงการเปดใหผู ท่ีมีสวนไดสวนเสียไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
นอกจากนี้ทางสมาคมยังมุงหวังใหสมาชิกซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับปาลมน้ํามัน ไดรวมมือกันดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคของสมาคม   
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หนา 2 : UPOICTC 

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)  
 
ประกอบธรุกจิ สวนปาลมน้ํามัน การสกัดนํ้ามันปาลมดิบ  

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

เขต บางนา กรงุเทพฯ 10260  
โทรศัพท   02 744-1046-8 
โทรสาร   02 744-1049  
 
โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ     เลขท่ี 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง  
และน้ํามันเมลด็ในปาลมดิบ     อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 81130 
โทรศัพท   075 666 075  
โทรสาร   075 666 072 
 
เลขทะเบียนบริษัท  0107536000404 
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หนา 3 : UPOICTD 

2.1 ปจจัยความเส่ียง 

 
1. สภาพภูมิอากาศ 
 เน่ืองจากวัตถดุิบหลักของบริษัทและบริษทัยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนม
ผลการดําเนินงานของบริษทัและบริษัทยอยยังคงข้ึนอยูกับปจจยัที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพ
ภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของวัตถดุิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดกูาล นอกจากน้ี ใน
สวนของบรษิทัเอง ยังข้ึนอยูกับปริมาณและราคาผลปาลมสด ซ่ึงเปนตนทุนการผลิตหลักของ
โรงงานสกัดน้าํมันปาลมดิบ  

 
2. ราคาน้ํามันปาลมผนัผวน 

ราคานํ้ามันปาลมดิบรายเดือนโดยเฉลี่ยในป 2551 มีการเคลื่อนไหวในชวงระหวาง 
17.02-36.26 บาทตอกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยท้ังปอยูที่ 28.96 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มข้ึนรอยละ 
18 จากป 2550 ในปจจุบัน มีความตองการใชนํ้ามันปาลมเพ่ือนําไปผลิตเปนพลังงานทดแทน 
จึงทําใหราคาน้ํามันปโตรเลียมกลายมาเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีสวนกําหนดราคานํ้ามันปาลมดวย 
ซ่ึงย่ิงจะทําใหราคาน้ํามันปาลมในปจจุบันมีความผันผวนมากข้ึน อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถ
บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากภาวะความเส่ียงดังกลาวไดจากการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังท้ังในดานวัตถุดิบและสินคาเพ่ือจําหนายอยางระมัดระวัง และจะตองติดตาม
ตัวเลขท่ีเกี่ยวของกับผลผลิต การสงออก ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงราคานํ้ามันปโตรเลียมในตลาดโลกอยางใกลชิด เพื่อใชคาดการณราคาและ
ปรมิาณผลปาลมสดท่ีจะออกสูตลาดในแตละฤดู 
 
3. การแทรกแซงราคาโดยภาครฐั  

ในปท่ีผานมา ภาครัฐมีการแทรกแซงอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ กัน 
ไดแก  
 

1. เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการนําเขานํ้ามันปาลมดิบ
ใสภายใต AFTA โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาจํานวน 30,000 ตัน ภายในวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2551 เพ่ือผอนคลายการขาดแคลนนํ้ามันปาลมซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 
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2550 แตการอนุมัติลาชา ทําใหเม่ือมีการนําเขาในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ 2551 ปริมาณ
ผลผลิตไดเพิ่มข้ึนอยางมาก ทําใหราคาน้ํามันปาลมปรับลดลงอยางรวดเร็ว 
 

2. เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินนโยบายแทรกแซงตลาด
น้ํามันปาลมดิบ ป 2551 / 52 เพ่ือแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกตํ่า โดยกําหนดใหรับซ้ือผล
ปาลมจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท และกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบที่กิโลกรัม
ละ 22.50 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกขณะน้ันอยูที่
ประมาณ 14-15 บาท/กิโลกรัม แตเริ่มดําเนินการรับซ้ือจริงในเดือนมกราคม 2552 ซ่ึงเปนชวงที่
ผลผลิตออกสูตลาดนอย ทําใหราคาในประเทศดีดตัวสูงข้ึนเกินกวาราคาแทรกแซง  
 

นอกจากนั้น ในป 2551 กรมการคาภายในมีการปรับเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามัน
ปาลม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกปรับข้ึนเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2551 เปนการปรับข้ึนเพดานราคา
จําหนายปลีกจากเดิมขวดละ 43.50 บาท เปน 47.50 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และลาสุดเม่ือ
วันที่ 24 ตุลาคม 2551 กรมการคาภายในไดปรับลดเพดานราคาจําหนายปลีกจาก 47.50 บาท 
เปน 38 บาท เพื่อลดภาระคาครองชีพใหกับผูบริโภค แตในเดือนพฤศจิกายน 2551 รัฐบาลกลับ
ดําเนินนโยบายแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมดิบป 2551/52 เพ่ือแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามัน
ตกตํ่า  
 

กรณีดังกลาวขางตน ไดทําใหผูประกอบการเกิดความสับสนในแนวนโยบายท่ีไม
สอดคลองกัน รวมถึงการมีมุมมองท่ีแตกตางกันในหนวยงานของภาครัฐ ซ่ึงเปนการบิดเบือน
กลไลตลาด และไดสงผลกระทบตอเนื่องไปยังผูประกอบการที่จะตองใชความระมัดระวังใน
การดําเนินธุรกิจ  
 
4. พ้ืนท่ีปลกูปาลมสวนหน่ึงเปนพื้นท่ีสัมปทาน 

เนื่องจากบริษทัมีพื้นท่ีปลกูปาลมน้ํามันทีเ่ปนพ้ืนที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิด
เปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลกูปาลมท้ังหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรจํีานวน 
12,881.50 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 6 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,467.74 ไร ซ่ึง
จะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 5 ปขางหนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซ่ึงอาจถูก
ปรับเงื่อนไขการเชา ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุ



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

หนา 5 : UPOICTD 

สัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวน
สูงข้ึนเพื่อทดแทนผลปาลมสดท่ีขาดไปจากพ้ืนท่ีสัมปทาน สงผลไปยังตนทุนวัตถดุิบที่สูงข้ึน 
บริษัทคาดวาจากการท่ีบรษิัทเปนผูประกอบการรายใหญที่มีความสัมพันธที่ดกีับชาวสวนปาลม
บริเวณใกลเคียงและมีการซ้ือผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเนื่อง จะทําใหแนวโนมที่บรษิัท
จะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถดุิบลดลง นอกจากนัน้ การที่บรษิทัมีระบบการผลิตทีไ่ดรับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอ จะทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได 

 
5. การจําหนายน้าํมันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ 

ในป 2550 และป 2551 บริษัทมีการจําหนายนํ้ามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 
และผลปาลมสดใหกับลูกคารายใหญรายเดียว ซ่ึงไดแก บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอยละ 88 และรอยละ 87 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิดความเส่ียง
ในดานการพ่ึงพิงลูกคารายใดรายหน่ึงเปนสําคัญ แตเนือ่งจาก LST มีความสัมพันธทีด่ีกับ
บริษัทมาเปนเวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของบรษิัท รวมทัง้เปนบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง และมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึงเช่ือม่ันวาโอกาสความเส่ียงจากการสูญเสียลกูคารายนี้ไป 
หรือลูกคารายน้ีประสบปญหาทางการเงินจึงเกิดขึน้นอย นอกจากนั้น บริษัทยังมีความสามารถ
ในการขายสินคาใหกับลูกคารายอืน่ไดอกีดวย โดยเฉพาะในปจจุบันน้าํมันปาลมมิไดนํามาใช
เพื่อการบริโภคเพียงอยางเดยีว แตยังสามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนไดอีกดวย  ทําให
น้ํามันปาลมเปนที่ตองการท้ังในตลาดในประเทศและตางประเทศ 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

1. ความเปนมา 
 ผูเริ่มจัดต้ังบรษิัทฯ คือ นายวิชัย นามศิรชัิย  ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบยีนเลขที่ 664/2521 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2521 ดวย
เงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดบิจากผลปาลมสด โดยบรษิทัฯมี
สวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพ้ืนที่ปลกูรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัดกระบี่และ
จังหวัดสุราษฎรธานี  

ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพฒันาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดซีี ซ่ึงเปนสถาบันการเงิน
เพ่ือการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทนุในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปนผูถอืหุน
รายใหญของบริษัทฯ หลังจากซ้ือหุนรอยละ 47 ของบริษัทฯ จากกลุมผูถือหุนทั้งชาวตางประเทศและใน
ประเทศ 

ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งท่ี 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนมัุติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท เพื่อแลกกับหุนทั้งหมดของบริษัท พันธศรีววิัฒน จํากดั ในราคาหุนละ 40.9985 บาท 
บริษัทพนัธศรีวิวัฒน จํากดั มีบริษัทยอย 2 บริษัท ซ่ึงเปนเจาของสัมปทานสวนปาลมนํ้ามันสองแหง มี
พ้ืนที่ปลูกปาลมทั้งหมดมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ท้ังนี้การแลกเปลี่ยนหุนดังกลาวมี
มูลคารวมท้ังส้ิน 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บริษัทพันธศรีววิัฒน จํากดัในครั้งนี้ ทําให
บริษัทฯมีพื้นท่ีปลูกปาลมนํ้ามันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกวา 44,440 ไร    

   เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่าํสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซ้ือหุนจากผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) 
SENDIRIAN BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมด เม่ือรวมกับหุนเดิมท่ีมีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทําใหบริษัท ล่ําสูง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถือหุนรายใหญของบรษิัทฯ โดยถือหุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 
66.29  
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2. การประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนโรงกลั่น
นํ้ามันปาลมดบิ ผลิตน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภณัฑอืน่เชน ไขมันผสม และเนยเทยีม  เปนตน 

บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 
274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซ่ึงเปนเจาของสวนปาลม
นํ้ามัน โดยบรษัิทฯไดมีการเชาสวนปาลมน้ํามันจากบรษิัท พันธศรวีวิัฒน จํากดั นอกจากน้ีแลวบรษิัท 
พันธศรวีิวัฒน จํากัด ไดถือหุน  99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากดั (ทุนจดทะเบยีนและชําระเต็มมูลคา 5 
ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษววิัฒน จํากัด 
(ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 
บาท) ทั้งสองบริษัทน้ีไดรับสัมปทานการปลกูปาลมนํ้ามันในเขตพืน้ที่อําเภอชัยบรุีและอําเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนท้ังส้ิน 30,600 ไร จากกรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป  มีพื้นท่ีปลกูปาลม
นํ้ามันอยู 21,349 ไร  

นอกจากนั้น เม่ือตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทรวมทุนช่ือ 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) ซ่ึงเปนองคกรพิเศษท่ี
จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายฝร่ังเศส มีความเชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาดาน
การเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50  
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  โครงสรางการถือหุนของบรษิัทฯ   บริษัทยอย  และบรษิัทรวมคา 

 
 
3. โครงสรางรายได 

หนวย : ลานบาท 

ป 2551 ป 2550 ป 2549 ผลิตภณัฑ/บรกิาร ดําเนิน
การโดย จํานวน

เงิน 
% จํานวน

เงิน 
% จํานวน

เงิน 
% 

นํ้ามันปาลมดบิ บริษัท 1,098 84.12 541 84.80 588 86.48 
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ บริษัท 137 10.49 74 11.60 61 8.97 
อ่ืนๆ บริษัท 70 5.39 23 3.60 31 4.56 
รวมมูลคาการจําหนาย  1,035 100.00 638 100.00 680 100.00 
 

 

 50% 

99.99% 99.99% 

99.98% 

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 

บจ. สยามเอลิทปาลม 

(บริษัทรวมคา) 

บจ. พันธศรีวิวัฒน 

(เจาของสวนปาลมนํ้ามันท่ีชัยบุรีและเคียนซา) 

บจ. พันธศรี 

(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี) 

บจ. ประจักษวิวัฒน 

(เจาของสัมปทานที่ดินเคยีนซา) 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

1. ความเปนมา 
 ผูเริ่มจัดต้ังบรษิัทฯ คือ นายวิชัย นามศิรชัิย  ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบยีนเลขที่ 664/2521 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2521 ดวย
เงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดบิจากผลปาลมสด โดยบรษิทัฯมี
สวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพ้ืนที่ปลกูรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัดกระบี่และ
จังหวัดสุราษฎรธานี  

ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพฒันาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดซีี ซ่ึงเปนสถาบันการเงิน
เพ่ือการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทนุในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปนผูถอืหุน
รายใหญของบริษัทฯ หลังจากซ้ือหุนรอยละ 47 ของบริษัทฯ จากกลุมผูถือหุนทั้งชาวตางประเทศและใน
ประเทศ 

ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งท่ี 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนมัุติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท เพื่อแลกกับหุนทั้งหมดของบริษัท พันธศรีววิัฒน จํากดั ในราคาหุนละ 40.9985 บาท 
บริษัทพนัธศรีวิวัฒน จํากดั มีบริษัทยอย 2 บริษัท ซ่ึงเปนเจาของสัมปทานสวนปาลมนํ้ามันสองแหง มี
พ้ืนที่ปลูกปาลมทั้งหมดมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ท้ังนี้การแลกเปลี่ยนหุนดังกลาวมี
มูลคารวมท้ังส้ิน 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บริษัทพันธศรีววิัฒน จํากดัในครั้งนี้ ทําให
บริษัทฯมีพื้นท่ีปลูกปาลมนํ้ามันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกวา 44,440 ไร    

   เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่าํสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซ้ือหุนจากผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) 
SENDIRIAN BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมด เม่ือรวมกับหุนเดิมท่ีมีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทําใหบริษัท ล่ําสูง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถือหุนรายใหญของบรษิัทฯ โดยถือหุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 
66.29  
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2. การประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนโรงกลั่น
นํ้ามันปาลมดบิ ผลิตน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภณัฑอืน่เชน ไขมันผสม และเนยเทยีม  เปนตน 

บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 
274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซ่ึงเปนเจาของสวนปาลม
นํ้ามัน โดยบรษัิทฯไดมีการเชาสวนปาลมน้ํามันจากบรษิัท พันธศรวีวิัฒน จํากดั นอกจากน้ีแลวบรษิัท 
พันธศรวีิวัฒน จํากัด ไดถือหุน  99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากดั (ทุนจดทะเบยีนและชําระเต็มมูลคา 5 
ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษววิัฒน จํากัด 
(ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 
บาท) ทั้งสองบริษัทน้ีไดรับสัมปทานการปลกูปาลมนํ้ามันในเขตพืน้ที่อําเภอชัยบรุีและอําเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนท้ังส้ิน 30,600 ไร จากกรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป  มีพื้นท่ีปลกูปาลม
นํ้ามันอยู 21,349 ไร  

นอกจากนั้น เม่ือตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทรวมทุนช่ือ 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) ซ่ึงเปนองคกรพิเศษท่ี
จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายฝร่ังเศส มีความเชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาดาน
การเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50  
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  โครงสรางการถือหุนของบรษิัทฯ   บริษัทยอย  และบรษิัทรวมคา 

 
 
3. โครงสรางรายได 

หนวย : ลานบาท 

ป 2551 ป 2550 ป 2549 ผลิตภณัฑ/บรกิาร ดําเนิน
การโดย จํานวน

เงิน 
% จํานวน

เงิน 
% จํานวน

เงิน 
% 

นํ้ามันปาลมดบิ บริษัท 1,098 84.12 541 84.80 588 86.48 
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ บริษัท 137 10.49 74 11.60 61 8.97 
อ่ืนๆ บริษัท 70 5.39 23 3.60 31 4.56 
รวมมูลคาการจําหนาย  1,035 100.00 638 100.00 680 100.00 
 

 

 50% 

99.99% 99.99% 

99.98% 

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 

บจ. สยามเอลิทปาลม 

(บริษัทรวมคา) 

บจ. พันธศรีวิวัฒน 

(เจาของสวนปาลมนํ้ามันท่ีชัยบุรีและเคียนซา) 

บจ. พันธศรี 

(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี) 

บจ. ประจักษวิวัฒน 

(เจาของสัมปทานที่ดินเคยีนซา) 
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2.3      การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

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

เปอรเซ็นตน้ํามันมากนอยข้ึนอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสดท่ีซ้ือจาก
เกษตรกรรายยอยจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันอยูที่รอยละ 15 – 17 แตถาเปนผลปาลมสดจากสวนของบริษทัฯ
เองจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันถึงรอยละ 20 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม ซ่ึงเปนวัตถดุิบในการผลิต
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 

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

นํ้ามันปาลมดบิและน้ํามันเมล็ดในปาลมดบิเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืน เชน นํ้ามัน
ปรุงอาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเค็ก เนยโกโก  ไอศครีม  ครมีเทียม  สบู  แชมพ ู
เทียนไข กลเีซอรีน สีอะมินส สวนผสมอาหาร เคมีภณัฑ เคลือบดีบกุ  อาหารสัตว และอ่ืนๆ นอกจากนี้ 
ในปจจุบัน นํ้ามันปาลมยังใชเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงเปนพลังงานทางเลือก 
เพ่ือทดแทนการใชนํ้ามันปโตรเลียมได 

นํ้ามันปาลมเปนนํ้ามันท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมที่สูงกวา และมีเบตาแคโรทนีสูง ซ่ึงเปน
ประโยชนตอสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับท่ีตํ่ากวานํ้ามันพืชชนิดอ่ืน ทําใหไมเคลือบติดส่ิงทีท่อด 
ทําใหอาหารท่ีทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน  

 

 การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ   มีดังนี้  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรอืขอจํากัดใน
น้ํามันปาลมดิบ

Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน การสกัดใหบริสทุธิ์

Hydrogenation Refining

- น้ํามันปาลมผานกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู นํ้ามันปาลมสเตรียรีน น้ํามันปาลมโอเลอีน - สบู

- มาการีน - ครีมใสขนม - เคลอืบดีบุก

- Vanaspati - ผลติภัณฑเบเกอร่ี แยกตัว เติมไฮโดรเจน แยกสวน เติมไฮโดรเจน - หมึกพิมพ

- ไขมันผสม - เคร่ืองสําอาง - นํ้ายาขัดเงา

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

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

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

- ไขมันผสมชอคโกเลตสําหรับเคลอืบ - Emulsifier - ไขมันทําลกูกวาด - บิสกิต

- สวนประกอบในสารเคมี

กรดไขมัน

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

กรดไขมัน - แอลกอฮอล  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

การแยกสวนและการสกัด การนําไปใชประโยชนอื่นๆ

Fractionation Technical Uses
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การประกอบธรุกิจ 
1. บัตรสงเสรมิการลงทุน 

 บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุตามรายละเอียดดังนี ้

 
1 บัตรสงเสรมิการลงทุนเลขที่ 1817/2539 สําหรับกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 

(CPKO) จากเมล็ดในปาลม ขนาด 4.17 ตันเมลด็ในปาลมตอช่ัวโมง โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวนัที่ 11 มีนาคม 2541 ถึง 10 มีนาคม 2549 
และไดรับลดหยอนภาษเีงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทนุในอัตรารอยละ 50 ของ
อัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวนัที่ 11 มีนาคม 2549 ถงึ 10 มีนาคม 2554  

1.2 บัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวนัที่ 18 มกราคม 2548 โดยไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการสกัดนํ้ามันปาลมดบิและ
เมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง และกิจการผลิตไฟฟาจากชีวมวล ปละ 
5,760,000 KWH ทั้งน้ีภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธพิิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิไมเกินเงนิลงทนุในโครงการ ซ่ึงสิทธิประโยชนนี้คาดวาจะสามารถใชไดใน
ป 2552   

1.3 บัตรสงเสริมเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวนัที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
มีกําลังการผลติ 1.2 เมกะวตัต โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปน
ระยะเวลา 8 ป นับจากวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกจิการนัน้ ซ่ึงสิทธิประโยชนนี้คาดวาจะ
สามารถใชไดในป 2552   

 
2.  การเชาท่ีดนิสัมปทาน 

 บริษัทฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมนํ้ามันจากบรษิัทพันธศรีววิฒัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของบริษทัฯ บรษิัท พันศรวีวิัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานท่ีดินสองแหงคือชัยบุรแีละเคยีนซาจาก
บริษัท พันธศรี จํากดั และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากดั ตามลําดับ ซ่ึงทั้งสองเปนบรษัิทยอยของบริษัท
พันธศรวีิวัฒน จํากดั ท่ีดินสัมปทานท่ีไดรับอนญุาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานท่ีดินอําเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร จะหมดอายุในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 และสัมปทานท่ีดินอําเภอ
เคียนซา จังหวดัสุราษฎรธานี จํานวน 10,600 ไร จะหมดอายุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557   
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 สําหรับสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซานี้ บรษิัท พันธศรวีวิัฒน จํากดั ไดรับแจงจากสํานักงาน 
ธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ท่ีดนินี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทํา
สัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวนัที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังต้ังแตป 2534  
บริษัท ประจกัษววิัฒน จํากัด ไดบันทึกการต้ังสํารองคาเชาท่ีดินดังกลาวไวแลวในงบการเงินจนถึงป
2550  
 

2. การตลาดและภาวะการแขงขัน 

     ก.  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ 
กลยุทธการแขงขัน 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็น

ไดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทย
ยังคงอยูในระดับตํ่า และนอกจากนั้นน้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวาน้ํามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหน้ํามัน
ปาลมไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ ท่ีผานมาบริษัทฯผลิตนํ้ามันปาลม
เพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก ในอดีตที่มีผลผลิตออกมามากเกินความตองการใน
ประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอ้ืออํานวย ราคาในประเทศตกตํ่า ในขณะท่ีราคาน้ํามันปาลมใน
ตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ บริษัทฯก็จะสงออกเพ่ือที่จะเปนหนทางหน่ึงที่จะชวยใหบริษัท
ฯ สามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทางตรงกันขามถาผลผลิตปาลมสดออกมาคอนขางนอย และราคา
นํ้ามันปาลมดิบในประเทศอยูในระดับตํ่าในขณะท่ีราคาตลาดโลกก็อยูในระดับตํ่าเชนกัน จะทําใหเกิด
การแขงขันราคากันเองในประเทศ    

 เพ่ือที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทฯจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับตํ่า โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอยที่สุด 
และเพิ่มปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิต 

    
  ลกัษณะลกูคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซ่ึงปจจุบันมีอยูประมาณ 12 โรงงาน และ

มากกวารอยละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบท้ังหมดในประเทศ  เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
รายใหญเพียง 2-3 รายเทานั้น ดังน้ันในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย  จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลม
ดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํามันปาลมทั้งหมดในประเทศ  ซ่ึงบางครั้งรัฐบาลตองมีการอนุมัติ
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ใหมีการนําเขานํ้ามันปาลม ดังเชน เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหนําเขานํ้ามัน
ปาลมดิบใส ปริมาณ 30,000 ตัน เพื่อบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณนํ้ามันปาลมในระบบ ในทางตรง
ขามในชวงที่มีผลปาลมสดออกมามาก  ก็จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบมีปริมาณมากเชนเดียวกัน  ซ่ึง
บริษัทฯก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขายในประเทศ  

 
   การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
บริษัทฯไดจําหนายน้ํามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบแกโรงงานกลั่นน้ํามันพืช

บริสุทธิ์และโรงงานทําสบูเปนหลัก โดยมีการตกลงซ้ือขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี กาก
เมล็ดในปาลมจะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเลี้ยงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงานเพื่อ
เปนอาหารสัตว  ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการควบคุม
ของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางท่ีจะสง และคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ  
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม   
 

สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
ในป 2551 บริษัทฯไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ ยกเวนการจําหนายเศษวัสดุ 

ประเภท Sludge Oil  เปนรายไดอ่ืน จํานวนเงิน 1.14 ลานบาท 
 

ข.  ภาวะการแขงขัน  
สภาพการแขงขันภายในอตุสาหกรรม 

เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดท่ีไมพอเพียงเม่ือเทียบกับกําลังการผลิตของ
โรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 66 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซ้ือผลปาลมสดจาก 
เกษตรกรเพ่ือใหโรงสกัดของตนเพ่ิมอัตราการใชกําลังการผลิตและลดตนทุนตอหนวยใหมากท่ีสุด ทํา
ใหบางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาลมเรื่องของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถ
ทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ืองตามมาอีก
หลายประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง  เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) ในขณะที่
ปจจุบันมีอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคข้ันพื้นฐานในประเทศเพียง
เล็กนอย จึงตองอาศัยระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนา
ในลําดับตอไป ไมวาจะเปนการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากนํ้ามันปาลมและอนุพันธ 
หรือไบโอดีเซลอยางเปนระบบ  
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นอกจากนี้ ยังมีปจจัยท่ีควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณ
ผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ในอดีตที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซ้ือวัตถุดิบ 
และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปน
หลัก ท้ังดานราคาซ้ือวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะท่ีราคาวัตถุดิบน้ันสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะข้ึนอยูกับราคาคูแขงและ
การควบคุมราคาของกรมการคาภายในเปนหลัก อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคานํ้ามัน
พืชชนิดอ่ืนที่ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียม ก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาขาย
ภายในประเทศเชนเดียวกัน 

ในปจจุบันราคาขายสงของน้ํามันปาลมบรรจุขวดจะถูกควบคุมโดยกรมการคาภายใน 
กระทรวงพาณิชย ผูผลิตน้ํามันพืชจะไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑในราคาท่ีสูงกวาราคาควบคุม 
อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูผลิตประสบกับปญหาการข้ึนราคาของวัตถุดิบ ก็สามารถเสนอราคาใหมใหกับ
กรมการคาภายในพิจารณาได ในชวง ปลายป 2550 ประเทศไทยประสบปญหาราคานํ้ามันปาลมปรบัตัว
สูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณน้ํามันปาลมในระบบตึงตัว ในชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2550 กรมการ
คาภายในไดทยอยปรับข้ึนเพดานราคาจําหนายปลีกนํ้ามันปาลม 2 ครั้งจากเดิมขวดละ 38.50 บาท เปน 
43.50 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และลาสุดเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2551 กรมการคาภายในไดปรับข้ึน
เพดานราคาจําหนายปลีกอีกครั้งหน่ึง เปน 47.50 บาท เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการ 

ปจจุบัน กรมการคาภายในจะควบคุมราคานํ้ามันปาลม ชนิดบรรจุขวด โดยกําหนดเปน
นโยบายการกํากับดูแลราคาจาํหนายสินคานํ้ามันพืช ทั้งราคาขายสง และราคาขายปลีก  ทั้งนี้ระดับราคา
ท่ีจําหนายใหกับผูบริโภค  จะข้ึนอยูกับชองทางการจําหนาย  เชน  ถาสินคาจัดจําหนายผานทาง
หางสรรพสินคา   ราคาก็จะถูกกําหนดโดยหางสรรพสินคาตางๆ ซ่ึงระดับราคาต่ํากวาราคาขายปลีก
ท่ัวไป  เนื่องจากหางสรรพสินคาจะใชสินคาท่ีขายในแผนกซุปเปอรมารเก็ตในการทําโปรโมช่ัน 
นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังตองเสียคาใชจายอ่ืนๆ อีก เชน คาต้ังโชว และคาโฆษณาใหกับทาง
หางสรรพสินคา  โดยหางสรรพสินคาจะนํารายไดในสวนนี้ไปลดราคาสินคาของบริษัทฯ เพ่ือเปนการ
สงเสริมการขายทางหน่ึง    แตถาเปนการจําหนายตามรานคาปลีกท่ัวไป สวนใหญระดับราคาขายจะสูง
กวาหางสรรพสินคา 
 

สวนน้ํามันปาลมบรรจุแทงค เพื่อใชในอุตสาหกรรมจะไมถูกควบคุมราคาโดยหนวยงานของ
รัฐบาล  อยางไรก็ตามการแขงขันทางดานราคาก็ยังเปนกลยุทธหลักที่ใชในอุตสาหกรรม ซ่ึงโดยท่ัวไป
แลวลูกคาจะไมใหความสําคัญกับคุณภาพของนํ้ามันปาลม  ถาผูผลิตรายใดเสนอราคาขายที่ตํ่ากวา ก็จะ
ส่ังซ้ือกับผูผลิตรายนั้นทันที แตมีลูกคาบางกลุมที่ตองการผลิตภัณฑนํ้ามันปาลมพิเศษ ซ่ึงผูผลิตตอง
ผลิตสินคาตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และจะเนนคุณภาพเปนหลัก 

 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการขยายตัวอยูในเกณฑสูงที่สุดในบรรดาพืชนํ้ามันท้ังหมด 

สาเหตุท่ีน้ํามันปาลมมีอัตราการขยายตัวของการบริโภค และมีสัดสวนการบริโภคมากที่สุด เนื่องจาก
ไดรับการสงเสริมและคุมครองจากรัฐ ซ่ึงนํ้ามันปาลมไดรับความนิยมในการนําไปใชปรุงอาหาร และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอยางกวางขวาง เพราะคุณสมบัติพิเศษของนํ้ามันปาลมมีการดูดซับที่ตํ่ากวานํ้ามัน
พืชชนิดอ่ืน จึงไมเคลือบติดส่ิงที่ทอด ทําใหของท่ีทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน 
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เนื่องจากผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ซ่ึงไดแก น้ํามันปาลมน้ันมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว 

สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอาหารประเภททอด ที่ตองการเนนคุณภาพของ
ผลิตภณัฑใหคงความกรอบและไมมีกลิ่นหืน ซ่ึงน้ํามันพืชประเภทอ่ืนไมมีคุณสมบัติดังกลาว 
นอกจากน้ัน น้ํามันปาลมกาํลังมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล จึงอาจกลาวไดวาแนวโนม
การเขามาทดแทนหรือชิงสวนแบงทางการตลาดโดยน้ํามันประเภทอื่นในอนาคตสามารถทําไดยาก 
นอกจากน้ันหากพิจารณาถึงคูแขงรายใหมที่ตองการเขามาในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ก็จะเปนไปได
ยากเชนกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูงทั้งในดาน
เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต และเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีนําไปสูอุตสาหกรรมตอเนื่องอีก
หลายประเภท การมีช่ือเสียงที่ดีและอยูในอุตสาหกรรมยาวนาน ยอมสามารถสรางความเช่ือถือและมี
ความไดเปรยีบอยางชัดเจน 

 
ถึงแมวาประเทศไทยมีพันธะกรณีภายใต AFTA ที่จะตองนําน้ํามันปาลมเขาบัญชีลดภาษีนําเขา

เหลือ รอยละ 5 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2546 ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหคูแขงทั้งในและตางประเทศ
สามารถนําเขานํ้ามันปาลมบริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทฯ ได แตเน่ืองจากการนําเขานํ้ามัน
ปาลมบริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงคนํ้ามันอีกครั้ง ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความสกปรกและส่ิงปลอมปน รวมทั้งมีตนทุนการขนสงเกิดข้ึน ทําใหราคานํ้ามันปาลม
บริสุทธิ์ท่ีนําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก 

 
การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใต AFTA ดังกลาว สามารถปฏิบัติไดภายใตการดูแล

การนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น ดังเชน ในชวงปลายป 2550 ประเทศไทยไดประสบกับ
ภาวการณตึงตัวของปริมาณน้ํามันปาลม ดังน้ันเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ
ใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมดิบใสภายใต AFTA โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาจํานวน 30,000 
ตัน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เพื่อผอนคลายสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตาม การแกปญหา
ดังกลาวเปนการแกปญหาเฉพาะหนา หากสถานการณการขาดแคลนน้ํามันปาลมยังคงมีอยู โดยเฉพาะ 
เม่ือมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเซล อันเปนพลังงานทางเลือก รัฐบาลอาจ
กลับมาพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AFTA อยางจริงจัง ซ่ึงนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาทั้ง
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรไดอยาง
เต็มที่ สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ในขณะที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หาก
ผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และ
หันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนาดานอ่ืนๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพ่ือเพิ่มมูลคาใน
ตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน  

 
อยางไรก็ตาม ในบางชวงบางป อาจมีการพยายามลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมจากมาเลเซีย เพื่อ

ชดเชยปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงที่ราคาน้ํามันปาลมในประเทศและ
ราคาน้ํามันปาลมของมาเลเซียมีสวนตางของราคาสูง ทําใหราคานํ้ามันปาลมในประเทศผันผวน  
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นอกจากนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมในประเทศไทย ยังตองคํานึงถึงปจจัยหลาย
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผานมาอุตสาหกรรมประสบกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขีด
ความสามารถเพ่ือการแขงขันกับตางประเทศ ที่สําคัญไดแก  

1. โครงสรางระบบสวนปาลมของไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหการ
บริหารจัดการสวนปาลมของตนเองไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหตนทุนการ
ผลิตสูง 

2. ขาดการบริหารจัดการดานการแบงเขตพื้นที่การต้ังโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมให
สอดคลองกับพื้นท่ีปลูกปาลม (zoning) ทําใหมีการแยงกันซ้ือผลปาลม และมีตนทุน
คาขนสงสูง นอกจากน้ัน ยังสงผลใหเกิดลานเทซ่ึงเปนแหลงกลางรับซ้ือผลปาลม
จากเกษตรกรแลวนํามาขายตอใหโรงสกัดนํ้ามันปาลม ขึ้นเปนจํานวนมาก โดย
ปจจุบันมีอยูกวา 400 แหงทั่วประเทศ 

 
จํานวนคูแขงขัน 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมา

คือ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมน้ํามันออกเปน 3 
ประเภท ดังนี้ 

 -   บรษิัทผูปลกู ประมาณ 174 ราย พื้นที่เพาะปลกู ประมาณรอยละ 37 
 - สหกรณ / นคิม ประมาณ 7,593 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 16 -   เกษตรกร

รายยอย ประมาณ 45,000 ราย พ้ืนที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 46 
 

 ในปจจุบนั โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีจํานวน 66 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูในเขตท่ีมีการ
เพาะปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบ่ี สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 
15 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบงไดดังน้ี 

 -   โรงงานสกัดขนาดใหญ 45 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 13 ลานตันทะลายปาลม
สดตอช่ัวโมง 

 -   โรงงานสกัดขนาดเลก็ 21 โรงงาน กาํลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสด
ตอป 
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ขนาดของบรษัิทเมื่อเทียบกบัคูแขง 
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นท่ีเพาะปลกูทีใ่หญแหง

หนึ่งในประเทศไทย ซ่ึงทําใหบริษัทฯไดเปรียบบริษัทอ่ืนในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวนของ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงมีกําลังการผลิตเทากับ 75 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมงนั้น ถือวามีขนาดที่
ใกลเคียงกับโรงงานสกัดขนาดใหญ 

 
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
 
ภาพรวมของอุตสาหกรรม   

ปาลมนํ้ามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตตอไรสูงกวาพืชนํ้ามันทุกชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุนการ
ผลิตนํ้ามันตํ่ากวาพืชชนิดอ่ืน น้ํามันปาลมจึงเปนมันพืชสําหรับการบริโภคที่มีราคาถูกที่สุด สามารถ
นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวางท้ังใน
อุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหาร รวมถึงการนําไปใชในการผลิตพลังงานทดแทนในชวง 2-3 ปที่
ผานมา โดยมูลคาของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000 ลานบาท  

 
ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย และไนจีเรีย โดยมีปริมาณ

ผลผลิตนํ้ามันปาลมตอปเรียงตามลําดับคือ 20 ลานตัน 18 ลานตัน 1.5 ลานตัน และ 1 ลานตัน โดย
มาเลเซียและอินโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลม คิดเปนมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด  

 
พื้นที่ใหผลผลิต ปจจุบัน ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลกูปาลมนํ้ามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 

2.8 ลานไร ซ่ึงขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยรอยละ 95 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก 
กระบ่ี สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง ในขณะท่ีมาเลเซียและอินโดนีเซียมีพ้ืนท่ีเพาะปลกูปาลมนํ้ามัน
ประมาณ 24 และ 20 ลานไรตามลําดับ อยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายเรงรดัให
ขยายพ้ืนที่ปลกูปาลมน้ํามันอีกประมาณ 2.5 ลานไร เพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการ
ผลิตเปนไบโอดีเซล 

 
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2551 จัดเปนปทองของปาลมนํ้ามัน อันเปนผลจากการเพิ่มข้ึนของทั้ง

ปริมาณผลปาลมสดและราคา โดยผลปาลมสดเพิ่มข้ึนจาก 6.2 ลานตันในป 2550 เปน 9.2 ลานตันในป 
2551 โดยผลผลิตตํ่าสุดอยูในเดือนธันวาคม ท่ี 487,831 ตัน สูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1,044,219 ตัน  
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ทําใหการผลิตนํ้ามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,543,761 ตัน เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 47 จากป 2550 จาก
ตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็นวาอัตราการสกัดนํ้ามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2551 ของทั้ง
ประเทศโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 16.7 ซ่ึงตํ่ากวาป 2550  โดยมีปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือในรูปน้ํามัน
ปาลมดิบ ณ ส้ินป 2551 จํานวน 107,947 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 
2550 ที่ 88,916 ตัน การเพ่ิมข้ึนอยางมากของปริมาณผลปาลมสดในป 2551 มีสาเหตุจากปจจัยตอไปนี้  

 
- อายุเฉลี่ยของตนปาลมที่เขาสูวัยการใหผลผลิต (Productive age)  
- พื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น 
- ปริมาณการกระจายน้ําฝนในป 2549 และป 2551  
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ที่มา : กรมการคาภายใน 

กําลังการผลิต การเพิ่มข้ึนของจํานวนโรงสกัดนํ้ามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จน
ในปจจุบันมีโรงงานสกดันํ้ามันปาลมดิบประมาณ 66 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 18 ลานตันผลปาลมสดตอปน้ัน ยังคงสูงกวาปริมาณผลปาลมสดท่ีออกสูตลาด แมวาในป 
2551 จะมีผลปาลมมากถึง 9 ลานตัน จากพ้ืนที่เพาะปลกูที่ใหผลผลิตแลวท่ีมีอยูประมาณ 2.8 ลานไร ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจาก 6.2 ลานตันในป 2550 จะเห็นวากําลังการผลติของโรงสกัดน้ํามันปาลมดบิมีมากกวาอุปทาน
ของผลปาลมสดท่ีมีอยูในปจจุบัน ประมาณรอยละ 50 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน
ดังกลาว สงผลตอเสถยีรภาพราคาของน้าํมันปาลมดิบ ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมของประเทศไทย 

 
สถานการณตลาดและราคา  ในป 2551 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉล่ียสูงกวาป 

2550 นับเปนการปรับตัวสูงข้ึนติดตอกันเปนปท่ี 3 โดยในเดือนตุลาคม ราคานํ้ามันปาลมดิบในตลาด
ลวงหนากําหนดสงมอบเดอืนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปด
แตะระดับตํ่าสุดของปที่ 1,390 ริงกิตตอตัน และปดแตะระดับสูงสุดของปในเดือนมีนาคมที่ 4,330 ริงกิ
ตตอตัน เฉลีย่แลวทั้งป 2551 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนท่ีสามของ
ประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 2,852 ริงกิต ตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,418 ริงกิตตอตันในป 2550 คิด
เปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 18 

 
ทํานองเดียวกนักับสถานการณดานราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศ ซ่ึงปรับตัวสูงข้ึนอยาง

ตอเน่ืองต้ังแตตนปและมาสูงสุดในชวงกลางป โดยทั้งป ราคาเฉลีย่รายเดือนแกวงตัวอยูในชวงระหวาง 
17.02 – 36.26 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 18.63–31.47 บาทตอกิโลกรัมในป 2550) ในขณะท่ีราคาเฉลี่ย
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รายเดือนของผลปาลมสดในประเทศเคลือ่นไหวอยูระหวาง 2.88 – 6.05 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกบั 3.27 
– 5.54 บาทตอกิโลกรัมในป 2550) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลีย่ทั้งปของผลปาลมสด
และน้ํามันปาลมดิบที่ 4.56 และ 28.96 บาทตอกิโลกรัม เม่ือเปรยีบเทียบกับป 2550 ที่ 4.24 และ 24.45 
บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ ตัวเลขราคาดังกลาวใกลเคียงกันกับที่บริษทัไดมีการคาดการณไวในรายงาน
ประจําป 2550 ที่คาดการณวาราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศจะมีราคาไมตํ่ากวา 28 บาท / กโิลกรัม 
และราคาผลปาลมสดจะอยูที่ประมาณ 4.50-5.00 บาท / กิโลกรัมโดยเฉลี่ยทั้งป 

 
ในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ในขณะที่ปริมาณผลปาลม

สดที่ออกสูตลาดก็มีมาก สาเหตุเนื่องจากการที่ราคานํ้ามันปโตรเลียมในตลาดโลก ปรับตัวสูงข้ึนมา
ต้ังแตตนป และสูงสุดเปนประวัติการณที่ระดับ 147 เหรียญฯตอบาเรล ในเดือนกรกฎาคม ทําใหราคา
นํ้ามันปาลมทั้งในตลาดโลกและในประเทศปรับตัวสูงข้ึนตาม  แตดวยวิกฤตการเงินของโลก ทําให
ราคาน้ํามันปโตรเลียมปรับลดลงอยางรุนแรง ตอเนื่องจนมาอยูที่ประมาณ 33 เหรียญฯตอบาเรล ในชวง
ปลายป  สงผลใหราคาน้ํามันไบโอดีเซลปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน  ทําใหราคานํ้ามันปาลมใน
ตลาดโลกเริ่มดิ่งลงอยางรวดเร็ว ประเทศผูนําเขารายใหญของโลก ไดแก จีน และอินเดีย ชะลอการ
นําเขาน้ํามันพืช ตลาดภายในประเทศจึงเขาสูภาวะซบเซา  โดยราคาผลปาลมสดลดลงเหลือเพียง
กิโลกรัมละ 2.50 บาท จากที่เคยสูงถึง 6 บาทในชวงตนป  

เพ่ือแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกตํ่าและไมใหกระทบตอนโยบายการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม
นํ้ามันเพื่อเปนพลังงานทดแทน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ใหดําเนินนโยบาย
แทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมดิบ ป 2551 / 52 โดยกําหนดใหรับซ้ือนํ้ามันปาลมดิบในราคากิโลกรัมละ 
22.50 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน และเก็บเปนสินคาคงคลังไวจําหนายในชวงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งให
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในแหลงผลิตท่ีเขารวมโครงการรับซ้ือผลปาลมทะลายจากเกษตรกรใน
ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท (อัตราการสกัดน้ํามันอยูที่รอยละ 17) โดยกําหนดชวงเวลาดําเนินการเดือน
พฤศจิกายน 2551 – มกราคม 2552  
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ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร , กรมการคาภายใน 

 
 
คาดการณสถานการณปริมาณและราคาน้ํามันปาลมป 2552 
 
สําหรับในป 2552 ประมาณการผลผลิตผลปาลมสดโดยรวมอยูที่ 8.5 ลานตัน ลดลงจากปกอน

ประมาณรอยละ 8.0 ทั้งน้ีเนือ่งจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการคือ 
- เปนรอบปที่ตนปาลมโดยเฉพาะตนปาลมท่ีมีอายุมากจะชะลอการใหผลผลิตหรือพักตัว 

ตามหลักการเคลื่อนไหวในการใหผลผลิตเพ่ิมลดรายปสลับกัน  
- เกษตรกรสวนใหญไมไดใสปุยตามอัตราทีเ่หมาะสม เนื่องจากปุยมีราคาเพิ่มข้ึนตอเนื่อง

ตลอด 3 ปทีผ่านมา 
- คาดวาปริมาณและการกระจายของฝนในชวงแลงจะไมดีเทากับปที่ผานมา 
การกระจายของปริมาณผลปาลมสดรายเดือนโดยภาพรวมทั้งประเทศนาจะมีการกระจายดีข้ึน

ในสัดสวนใกลเคียงกันในแตละเดือน โดยจะมีปริมาณตํ่าสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 480,000 ตัน

ราคานํ้ามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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ราคาน้ํามันปาลมดบิขายสงตลาด กทม. ราคาน้ํามันปาลมดบิตลาดมาเลเซีย
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หรือรอยละ 5.6 ของทั้งปและจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมประมาณ 900,000 ตัน หรือคิด
เปนรอยละ 11.0 ของทั้งป 

คุณภาพผลปาลมสดในป 2552 คาดวาจะมีอัตราการสกัดน้ํามันเฉลีย่ดีข้ึนกวาป 2551 เนื่องจาก
มีการเนาเสียในการเก็บเกี่ยวนอยลง ทําใหการสูญเสียน้ํามันและระดับกรดไขมันอิสระลดลง สวนผล
ปาลมสดท่ีไดจากเกษตรกรรายยอยคุณภาพจะยังคงไมดขีึ้น เน่ืองจากเกษตรกรรายยอยสวนมากไมได
ใสปุยตามปรมิาณท่ีตองการ นอกจากนีเ้กษตรกรรายยอยนิยมการซ้ือขายผานลานเท โดยไมคํานึงถึง
คุณภาพและมาตรฐานการเกบ็เกี่ยว เม่ือลานเทรวบรวมผลปาลมจะผานกระบวนการบมแยกผลรวง 
กอนนําไปสงมอบใหกับโรงงานสกัด จึงไดอัตราการสกดัน้ํามันตํ่าลง 

สวนราคาผลปาลมสดป 2552 คาดวาราคาเฉลี่ยตลอดปจะสูงกวา 3.20 บาทตอกโิลกรัม และ
ราคาน้ํามันปาลมดิบเฉลี่ยจะเคลื่อนไหวข้ึนลงที่ระดับ 20.00 บาทตอกิโลกรัม ท้ังนี้ข้ึนกับนโยบาย
ภาครัฐ ราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลก ราคาน้ํามันปโตรเลียม ซ่ึงจะสะทอนไปยงัความตองการเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลเปนปจจัยสําคัญ โดยปจจยัทั้งหมดดังกลาวยากท่ีจะคาดเดาได 
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ประมาณการพื้นท่ีปลกูและผลผลิตปาลมน้ํามันท้ังประเทศป 2552 

 
อายุปาลม

จงัหวัด
กระบ่ี 25,000    295,000     280,000     210,000     810,000     
สุราษรธานี 50,000    215,000     300,000     195,000     760,000     
ชุมพร 30,000    195,000     196,000     225,000     646,000     
นครศรธีรรมราช 70,000    5,000         10,000       5,000         90,000       
สตูล 10,000    43,000       18,000       18,000       89,000       
ตรงั 15,000    29,000       22,000       22,000       88,000       
ประจวบคีรขัีนธ 3,000      10,000       26,000       40,000       79,000       
ชลบุรี 8,000      20,000       23,000       23,000       74,000       
พังงา 30,000    24,000       18,000       9,000         81,000       
ระนอง 3,000      7,000         20,000       20,000       50,000       
อ่ืนๆ 15,000    44,000       29,000       29,000       117,000     

รวม 259,000  887,000     942,000     796,000     2,884,000   

ประมาณการ (ตัน / ไร / ป) 0.75       3.25          3.30          3.00          2.97          

ประมาณการ (ตัน) 194,250  2,882,750   3,108,600   2,388,000   8,573,600   

เดือนท่ีใหผลผลิต มค.-เมย. มค.-เมย. พค.-สค. กย.-ธค.

รวม (ไร)4-5 ป > 16 ป 6-10 ป 11-16 ป

 
 
 
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 

 

ก.  ไบโอดีเซล 
นโยบายภาครัฐท่ีผลักดันเรื่องพลังงานทดแทน สืบเนื่องมาจากกระแสเร่ืองการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือลดภาวะโลกรอน ซ่ึงจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจากป
โตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาเปนแหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญใน
ปจจุบัน จากการที่ประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงสามารถผลิตอาหารบริโภคในประเทศ
ไดเพียงพอและปจจุบันยังมีอุปทานสวนเกินเหลือพอท่ีจะสงออก จึงมีความไดเปรียบในการพัฒนาพืช
พลังงาน อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ราคานํ้ามันปโตรเลียมมีความผันผวนอยางมากดังเชนในปท่ีผาน
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มา อาจทําใหเกิดความไมแนนอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดข้ึนกับตนทุนการผลิตพลังงาน
ทดแทนดังกลาว  

 
นอกจากนั้น การนําพืชอาหารมาผลิตพลังงานทดแทน อาจตองมีแนวนโยบายในการปกปอง

อุตสาหกรรมอาหารควบคูกันไปดวย หรืออาจมีมาตรการเสริมเพื่อแยกใหชัดเจนระหวางพืชที่จะปลูก
เพ่ือเปนอาหารและพืชท่ีปลูกเพื่อนําไปผลิตพลงังานทดแทน  มิฉะนั้น โครงสรางราคาของอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารอาจจะถูกกระทบ  ดังเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการนําขาวโพดไปผลิตเอทานอล
จํานวนมาก จนทําใหขาวโพดราคาสูง เนื่องจากเกษตรกรสามารถเลือกขายขาวโพดใหกับโรงงานเอทา
นอลในราคาที่ดีกวาได  

 
ในปที่ผานมา กระทรวงพลังงานไดบังคับใหบริษัทผูคาน้ํามันทุกแหง จําหนายน้ํามันไบโอ

ดีเซล B2 (คือเติมไบโอดีเซล B100 ผสมเขาไปในน้ํามันดีเซลรอยละ 2) แทนการจําหนายน้ํามันดีเซลใน
สถานีบริการน้ํามันท่ัวประเทศตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ในขณะท่ีแผนการจําหนายนํ้ามันไบโอ
ดีเซล B5 ทั่วประเทศถูกกําหนดไวในป 2554 กรณีดังกลาวจะทําใหเกิดความตองการไบโอดีเซล B100 
วันละประมาณ 3 ลานลิตร หรือคิดเปนปริมาณน้ํามันปาลมดิบถึงปละ 1 ลานตัน จากปจจุบันที่มีความ
ตองการนํ้ามันปาลมดิบปละ 300,000-400,000 ตันเพื่อนําไปผลิตน้ํามันไบโอดีเซล B2 การบังคับใหมี
การจําหนาย B5 ในป 2554 จะตองสอดคลองกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน ซ่ึงตาม
แผนพัฒนาปาลมน้ํามันป 2551-2555 กระทรวงเกษตรฯ กําหนดงบประมาณไวที่ 9,500 ลานบาท เพื่อ
ขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมอีกจํานวน 2.5 ลานไร โดยเปนการเปลี่ยนเปนปาลมพันธุดีในพ้ืนที่นาราง ท้ิงราง 
สวนผลไมท่ีใหผลตอบแทนต่ํา ปาเส่ือมโทรม พ้ืนท่ีดินเปรี้ยว และพ้ืนท่ีปลูกยางในที่ลุม และเม่ือรวม
กับพื้นที่เดิมอีก 3 ลานไร จะทําใหไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งส้ินประมาณ 5.5 ลานไร ซ่ึงคาดวาจะได
ผลผลิตปาลมนํ้ามันประมาณ 9 ลานตัน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล B5   

 
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลอยูท่ีปริมาณและราคา

ของน้ํามันปาลม ซ่ึงหากราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเน่ือง อาจกอใหเกิด
ปญหาตามมาไดแก  

 
1. ผูผลิตไบโอดีเซล B100 จะหยุดการผลิต 
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2. การที่ตนทุนของไบโอดีเซลอยูในระดับสูง จะไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน รวมถึงตนทุนการผลิตน้ํามันปาลมเพ่ือการบริโภคก็จะสูงข้ึนดวย ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอาหาร  

3. หากไมเปดตลาดการคาเสรี AFTA ราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศที่สูงข้ึน จะสราง
แรงจูงใจใหเกิดการลกัลอบนําเขานํ้ามันปาลมจากตางประเทศ 

4. เกิดอุปสรรคในการจําหนายไบโอดีเซล B2 ซ่ึงไดประกาศเปนกฏหมายมีผลใชบังคับไป
แลว 

 
แนวโนมความตองการไบโอดีเซล 

2551 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 
เม่ือราคาผลปาลมสดมีความคงที่ในระดับสูงเปนที่พอใจของเกษตรกรผูปลกูปาลมแลว ยังเปน

แรงจูงใจใหพวกเขาหันมาสนใจ ในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากข้ึน ทั้งการเลอืกพันธุดี การใชปุย 
การอนรุักษดนิและนํ้า ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลม 
และจะมีการปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคตขางหนา 

การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมนํ้ามันพันธุดี  เปนอุตสาหกรรมตนน้ําท่ีตองให
ความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ด
พันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลว ยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงข้ึนดวย อันจะมีผล
ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุไมดี ปจจุบันมีพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุและ
ตนกลาพันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรง
ตัวในระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพ้ืนที่ปลูกปาลม เกษตรกรหลายพื้นที่จึง
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ใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยางแพรหลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดอ่ืน
นอกเหนือจากภาคใต จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึง
หันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากข้ึน เน่ืองจากหนวยงานของรัฐไมสามารถ
ผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตอง
อาศัยเวลาไมนอยกวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตที่ไดตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน 
(Replanting)  

 
ค.  การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต

มากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตท้ังหมด ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนมี
สาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน โดยการน่ึงผลปาลม การแยกเมล็ดในปาลม และการสกัดนํ้ามันออก
จากปาลม เนื่องจาก กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมมีการใชน้ําในปริมาณมาก สงผลให
เกิดนํ้าเสียที่มีภาวะความสกปรกของสารอินทรียสูง นอกจากน้ี กระบวนการผลิตยังกอใหเกิดของเหลือ
ใชในรูปของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) เสนใยปาลม (Fiber) กะลาปาลม 
(Shell) และกากตะกอน (Decanter Cake) ดังนั้น การใชประโยชนจากเศษวัสดุจากปาลมเหลานี้ ซ่ึงเปน
แหลงพลังงานชีวมวลท่ีสําคัญ จึงเปนวิธีการที่สามารถเพ่ิมรายได และในขณะเดยีวกนัยังเปนการชวยลด
มลพิษที่เกิดข้ึนตอส่ิงแวดลอมอีกดวย ทางภาครัฐ ไดแก กระทรวงพลังงาน จึงไดเขามามีสวนสนับสนนุ
โดยการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การสงเสริมดานเทคนิคและเงินทุนในการนําระบบกาซชีวภาพ 
(Biogas) เขามาใชในโรงงาน และการปรับปรุงใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อ
เปนเช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถ
จําหนายกระแสไฟฟานั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงเปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมอีกทางหน่ึง ขณะน้ี ทั้งระบบกาซชีวภาพและระบบเช้ือเพลิงชีวมวลถูกนํามาใชในโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมหลายแหง และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเปนการใชเศษวัสดุจากปาลม มาเปน
แหลงเช้ือเพลิงในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม  

นอกจากนั้น ปจจุบันมีการต่ืนตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซ่ึงกาซเรือนกระจก
เปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีท่ีจะตองลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหน่ึงท่ีประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนิน
โครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพ่ือหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอนเครดิตที่ไดจาก
โครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซ่ึงเรียกวา 
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Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 
CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหน่ึงสนใจเขารวม
โครงการดังกลาว  
 

ง.  การตอยอดของอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม 
ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ท่ีควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มต้ังแตการ

เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่ม
มูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้ามันปาลมให
เปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ดังนั้น ปาลมน้ํามันนับเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญ ซ่ึงสามารถพัฒนาการใชประโยชนไปในรูปแบบที่หลากลายและสามารถเพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑ
นํ้ามันปาลมในรูปแบบตางๆ 

จากท่ีไดอธิบายไปแลวขางตน อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีศักยภาพสูงทางดานการใชประโยชน
พลังงานท่ีไดจากเช้ือเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เปนแหลง
ทางเลือกในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันท่ีราคาน้ํามันปโตรเลียมอยูใน
ระดับสูง ดังนั้น เพื่อท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อสรางความม่ันใจในการ
เปนแหลงพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ
สามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดานพลังงานและส่ิงแวดลอมใน
ลําดับตอไป ในขณะที่ทางภาครัฐก็ตองสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทน
อยางเรงดวน ทั้งน้ีต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ภาครัฐไดกําหนดบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B2 และใน
ป 2554 ก็จะบังคับใชนํ้ามันไบโอดีเซล B5 ดังนั้น คาดวาในอนาคต ความตองการใชน้ํามันปาลมดิบจะ
เพ่ิมข้ึนมากถึงปละ 2,000,000-3,000,000 ตัน  นอกจากน้ัน อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมยังสามารถตอยอด
ไปสูอุตสาหกรรมการแปรรูปข้ันสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพ่ือผลิตเยื่อกระดาษ 
เย่ือไม และสรางสารต้ังตนอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่จะเกิดตามมาในภายหลัง 

 
3.  การจัดหาผลิตภัณฑหรอืบรกิาร 
 
 ก. ลกัษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลติภัณฑ 

 
การผลิต  
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บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกดันํ้ามันจากเมล็ดในปาลมดิบ 
(CPKO) ต้ังอยูเลขที ่ 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ 81130 

 
ปริมาณการผลิตเต็มที่ของผลิตภณัฑ (ตัน) 

แผนกนํ้ามันปาลมดิบ 2549 2550 2551 
     ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มที ่   360,000   360,000   360,000 
     นํ้ามันปาลมดิบ (18%)     64,800     64,800     64,800 
     เมล็ดในปาลม (5.25%)     18,900     18,900     18,900 
แผนกนํ้ามันเมล็ดในปาลมดบิ    
     เมล็ดในปาลมท่ีใชในการผลิตเต็มที ่ 26,250 26,250 26,250 
     นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%) 10,762 10,762 10,762 
     กากเมล็ดในปาลม (52%) 13,650 13,650 13,650 
หมายเหตุ  กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลงัการผลิตเต็มท่ีที่ออกแบบไว เนือ่งจาก

ความแตกตางของปริมาณผลปาลมสดท่ีเขาสูกระบวนการผลิต ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าฝนท่ี
ตกในแตละป 

 
การจัดหาวตัถุดิบ 
เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองที่ปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัทฯ

ตองรับซ้ือจากเกษตรกรรายยอย  เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน  
 
สภาพปญหาเกี่ยวกับวตัถุดบิ 
ปริมาณผลผลติปาลมสดข้ึนอยูกับระดับน้าํฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมที่จะให

ไดน้ํามันปาลมดิบในอัตราสูงข้ึนอยูกับวธิีการตัดและเก็บเกีย่ว เนื่องจากการดูแลที่ดีและมีมาตรฐานใน
การเก็บเกีย่ว ทําใหคุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดแีละใหอัตราการสกัด
นํ้ามันปาลมดบิสูงกวาซ้ือจากเกษตรกรรายยอย 

แตเนื่องจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกดันํ้ามันปาลม ซ่ึงมี
จํานวนโรงงานเพิ่มข้ึนในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันการซ้ือผลปาลมสดเปนไปอยางเขมขน  แตอัตรา
การสกดัน้ํามันปาลมที่ไดคอนขางตํ่า สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศท่ีแหงแลง อัตราการขาดน้ํา
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ในดินทําใหผลปาลมสดท่ีไดน้ันใหน้ํามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และการเก็บเกีย่วของเกษตรกรผูปลกู
ปาลมน้ํามันรายยอยไมไดมาตราฐาน คือมีการเก็บเกีย่วผลปาลมกอนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะ
ในชวงทีผ่ลปาลมสดมีราคาสูง 

ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํมันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอไร 
และอัตราการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ เทากบัของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายใหคําแนะนํา
แกผูปลกูปาลมนํ้ามันที่ตองการปรับปรุงคุณภาพปาลมน้าํมันตามมาตรฐานท้ังดานการดแูลรักษาและ
ผลผลิตตอไร เพื่อใหผลผลิตที่สงปอนเขาสูโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบนั้นมีคุณภาพมากข้ึน
นอกจากนั้น ผูปลูกปาลมนํ้ามันรายยอยยังสามารถขอเขาเย่ียมชมสวนของบริษัทฯไดอีกดวย 

บริษัทฯไดมีการคัดคุณภาพของผลปาลมสดจากผูปลกูปาลมน้ํามัน ณ จุดรับซ้ือ แตวิธกีารน้ีไม
สามารถทําไดในชวงท่ีผลปาลมสดมีปริมาณนอย นอกจากนัน้บริษัทฯยังไดมีการแนะนําผูปลกูปาลม
นํ้ามันเกีย่วกับคุณภาพของผลปาลมสดท่ีควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเช่ือวาโปรแกรมการใหคําแนะนํา
แกผูปลกูปาลมนํ้ามันทั่วไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดที่จะปอนเขาสูโรงงานใหมีคุณภาพ
ดีข้ึนและเปนการเพ่ิมอัตราการสกดัน้ํามันดวย โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซ้ือผลปาลมสดให
สูงข้ึนตามอัตราการสกัดนํ้ามัน  ทั้งนี้เพ่ือเปนการจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผลปาลมสดท่ีมีคุณภาพ
เขาสูโรงงาน 

สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดน้ํามันปาลมดิบท่ีมีผลตอการใชวัตถดุิบนั้น เนื่องจากบริษัท
ฯไดใชแบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมน้ีแลว  ดังนั้นการปรับปรุงเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
จึงข้ึนอยูกับการใชอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม บริษัทฯเห็นวาไมมี
เทคโนโลยีใหมๆท่ีไดพิสูจนแลวมาทดแทน แตอาจมีเทคโนโลยีอ่ื่นๆที่มีผลตอการใชวัตถุดิบหรือ
ปรับปรุงใหดข้ึีน ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคุมคากับเงินท่ีลงทนุหรอืไม โดยบริษทัฯยังคงคนควาเทคโนโลยีใ่หมๆ
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเน่ือง รวมถึงการลดอัตราสูญเสียนํ้ามัน การกําจัดมลภาวะท่ี
เกิดจากการกระบวนผลิตซ่ึงเปนพิษตอส่ิงแวดลอม  

 
 
การปลูกปาลมทดแทน 
บริษัทฯ เริ่มโครงการการปลูกปาลมทดแทนต้ังแตป 2544 เปนระยะเวลา 11 ป เพื่อที่จะให

ผลผลิตที่สูงขึ้น การเปลีย่นแปลงนีเ้ปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซ่ึงจะ
ทําใหมาตรฐานการปลูกปาลมดีข้ึน และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงข้ึนดวย 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                        หนาท่ี  29 : UPOICTF    

บริษัทฯ ไดทําการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนไปแลวท้ังหมด 3,236 เฮกตาร หรือประมาณ 
20,225 ไร  คิดเปนรอยละ 45.60 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมทั้งหมด  และสามารถเก็บเกี่ยวไดแลว 1,616.61 
เฮกตาร หรือ 10,103.81 ไร คิดเปนรอยละ  49.96 ของพื้นท่ีปลูกปาลมทดแทน 

นอกจากน้ัน บริษัทฯยังไดคัดเลือกเมล็ดพันธปาลมท่ีมีคุณภาพสําหรับโครงการปลูกปาลม
ทดแทน และเนนการจัดการควบคุมสัตวที่จะมาทําลายตนปาลมน้ํามันที่มีอายุนอย และเช้ือโรคที่อาจ
เกิดข้ึนได เพื่อไมใหมีผลกระทบตอตนปาลมนํ้ามัน 

 
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ 
บริษัทฯมีการซ้ือผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบ่ีและสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดที่

บริษัทฯซ้ือผลปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซ้ือผลปาลมสดท้ังหมด  
 

สัดสวนการซ้ือวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ 
เนื่องจากวัตถดุิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงควรนําเขาสู

กระบวนการผลิตโรงงานสกดัน้ํามันภายใน 24 ช่ัวโมง มิฉะน้ันแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลม
เพ่ิมสูงข้ึนเกินกวามาตรฐานสากลในการซ้ือขายน้ํามันปาลมดิบ  ซ่ึงมีผลใหถกูตัดราคาเม่ือมีการสงมอบ 
ดังน้ันในอุตสาหกรรมนี้จึงไมมีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาในรปูของ
นํ้ามันปาลมดบิ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ ์

 
 
       ข.   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

การบริหารส่ิงแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการที่ตอเน่ือง กลไกการ
ปฏิบัติงานที่จะควบคุมความเส่ียงของส่ิงแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการน้ันจะสงผานมายังการฝก
ปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารของบริษัทตองมีจริยธรรมในการบริหารงาน บริษัทฯไดมีนโยบายและ
วิธีปฏิบัติเพื่อใหแนใจวากระบวนการผลิตจะกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยในป 2547 บริษัทได
เขาสูระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 เพื่อใหโครงการบริหารส่ิงแวดลอมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และไดรับการรับรองในเดือนพฤษภาคมป 2549 

โรงงานสกัดนํ้ามันเมลด็ในปาลมดิบนัน้จะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียที่เปน
ชีวะภาพนัน้มีเพียงเล็กนอยมาก ซ่ึงจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกดัน้ํามันปาลมดบิ 

สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบน้ันมีของเสียดังตอไปน้ี 
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ของเหลว 
ข้ีน้ํามันและของเหลวจากหมอนึ่งนั้นจะถกูดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพื่อรอจําหนายเปน

นํ้ามันที่มีคุณภาพตํ่า ในสวนที่เหลือจะถกูสงลงในบอนํ้าเสียของบริษัทฯ 
น้ําเสียของบรษิัทฯจะถกูปลอยลงในบอนํ้าเสีย บอน้ําเสียมีทั้งหมด 8 บอ และนํ้าเสียจะไหลลงที

ละบอๆอยางตอเนื่อง ซ่ึงในชวงนี้มีการยอยสารชีวะภาพ การไหลของน้าํเสียในบอนํ้าเสียนั้นบริษัทฯ ใช
ระบบน้ําตกคือไหลลงทลีะบอซ่ึงมีระดับลดหลั่นกันลงมา บอนํ้าเสียส่ีบอแรกจะลึกสําหรับการยอย
สลายโดยไมใชออกซิเจน และบอน้ําเสียสองบอสุดทายจะต้ืนเพื่อทีจ่ะใหออกซิเจนชวยยอยสลาย น้ํา
เสียท่ีถกูยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูที่เก็บน้ําเสียในสวนของบริษัทฯ ซ่ึงเปนที่สูงโดยใชทอใตดิน น้ํา
เสียท่ีเก็บไวในสวนของบรษิัทฯจะปลอยลงสูรองคูนํ้าทีต้ื่นกระจายอยูในสวน เพื่อใหซึมเขาสูผิวดนิเปน
การเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใสปุยตอไป ระบบนี้เปนเทคโนโลยทีี่ไดพิสูจนแลวและโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมดบิหลายโรงงานนิยมใชกัน รองคูน้ําสําหรับน้าํเสียน้ีจะมีระยะเวลาการดูดซึมและ
ระยะเวลาหมุนเวยีนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทฯ ใชเนือ้ที่มากกวา 850 ไร สําหรับการกระจายน้าํเสียที่
บําบัดแลวลงสูดินและถูกควบคุมดูแลดวยพนกังาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียที่จะปลอยลงสูแมน้ําลําคลองตองไมเกิน 20 
มิลลกิรัมตอลติร บรษิัทฯ ไมไดปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูแมนํ้าลําคลอง แตจะนําไปใชประโยชนใน
สวนของบรษัิทฯ ดังกลาวแลวขางตน บอน้ําเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ ตะกอนที่ขุดออกจากบอน้ํา
เสียน้ันจะถูกเก็บไวในบอตากแหงเปนระยะเวลา 1 ปเพื่อใหเกิดสารอาหารท่ีมีคุณภาพ ตะกอนที่ตาก
แหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯสําหรับทดแทนปุยในชวงหนารอน  
 
             ของแข็ง  ไดแก  ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร,  เปลือกเมล็ดปาลม, ข้ีเถา ควันดําและเขมา 

ทะลายเปลาถกูนําไปปกคลมุหนาดินในสวนของบริษัทฯเพ่ือทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือก
เมล็ดปาลมจะเปนเช้ือเพลิงแก Boiler หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอ่ืนท่ีตองการ ตะกอนท่ี
ขุดจากบอน้ําเสียจะใชเปนประโยชนในสวนของบริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของน้ําผสม
ตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขดุรองน้ํารอบสวนเพื่อดักน้ําไหลลงสูท่ีอ่ืน  บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงเครื่อง 
Boiler และการปอนเช้ือเพลิงเขาสู Boiler ซ่ึงมีผลตอการลดควนัดําและเขมาของโรงงาน อยางไรก็ตาม
ควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เปนปญหาอยูน้ีอาจมาจากเช้ือเพลิงที่
ปอน เชน ไฟเบอรและเปลอืกเมลด็ปาลม คาควันดําและเขมาของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจากกรม
โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 400 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงโดยปกตแิลวสําหรับ
อุตสาหกรรมนี้จะอยูระหวาง 600 – 1400 มิลลกิรัมตอลกูบาศกเมตร ปญหาควันดําและเขมานี้ทางชมรม
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โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบซ่ึงบริษัทฯเปนสมาชิกไดรวมทนุกันวิจัยปญหาดานเขมาและควันดําสําหรบั
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมดบิโดยรวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบ่ีและสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
เพ่ือเปนการลดปญหาควันดาํและเขมาอยางเรงดวน บรษัิทฯไดดําเนินการติดต้ังระบบกําจัดควันไฟและ
เขมานี้เปนที่เรยีบรอยแลวต้ังแตป 2546  

 
4.   งานท่ียังไมไดสงมอบ 
 
                -   ไมมี   - 
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2.4 การวิจัยและการพัฒนา 
 

บริษัทฯมิไดมีทีมวิจัยและพฒันาเปนของตนเอง แตมีการวาจางผูเช่ียวชาญทางดานสวน เขามาเปน
ท่ีปรึกษา และใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนาสวนของบริษัทฯ เพื่อใหมีผลผลิตตอไรสูง  ตนทุนตํ่า 
โดยผูเช่ียวชาญดังกลาวจะเขามาปละครั้ง  
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2.5      ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

1.   ลกัษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร 
บริษัทฯมีทรพัยสินถาวรท่ีใชประกอบธรุกจิสวนปาลมน้าํมันที่เปนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ดังน้ี 
 
ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ ์

มูลคาตาม 
บัญชีสุทธิ (บาท) 

1. ที่ดิน 30,625.21 - โฉนด, นส.3ก, นส.
3, นส.2,สัญญาซ้ือ
ขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงนิ 

78,835,310 

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

   203.47 - นส.3ก, โฉนด และ 
ภบท.5 

1,910,627 

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

     24.00 - โฉนด 22,749,413 

     2.3.ที่ดินเพ่ือสรางสํานักงาน (ยกเลิกโครงการ) 
     ถ.อุตรกิต ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบ ี

           0.94 
  

           - โฉนด 20,033,298 

รวมท่ีดินทั้งหมด 30,853.62  123,528,648 
หัก สํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน   (14,487,948) 
 รวมทีด่ินท้ังหมดสุทธ ิ  30,853.62  109,040,700 
  
3. อาคารสํานกังานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน, 
บานพักพนักงาน 

เจาของ 104,490,537 

4. เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ 225,119,183 
     4.1โรงงานผลิตนํ้ามันปาลมดิบและเมลด็ในปาลมดิบ  219,765,830 
     4.2 เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการเกษตร  5,353,353 
5. ยานพาหนะ เจาของ 19,347,378 
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ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ ์

มูลคาตาม 
บัญชีสุทธิ (บาท) 

 6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานกังาน  เจาของ 2,349,149 
7. ตนทุนการพัฒนาการปลกูปาลมนํ้ามัน  เจาของ 181,896,185 
8. คาสินอาผล   9,392,310 
           รวมทรพัยสินถาวร   651,635,442 
 
 บริษัทยอยของบริษัท  พันธศรวีวิัฒน จํากัด มีท่ีดนิที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซ่ึงบริษัท  
พันธศรวีิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบรษัิทฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
บริษัท พันธศรี จํากดั 

ที่ต้ังสัมปทาน   : ตําบลชยับุรี กิ่งอําเภอชัยบรุี สุราษฎรธานี 
พื้นที่สัมปทาน   : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ต้ังแตวนัท่ี 2 มกราคม 2528 ถึงวนัที่ 1 มกราคม 2558 

  
บริษัท ประจักษววิัฒน จํากัด 

ที่ต้ังสัมปทาน   : ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา 
 สุราษฎรธานี 

พื้นที่สัมปทาน   : 10,600 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ต้ังแตวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2527 ถึงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2557 
 
เนื่องจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมนํ้ามันจากบริษัทยอย  ทําใหมีพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันที่เปน

พ้ืนที่สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดย
แบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวนเคียนซา 
8,467.44 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซ่ึงเปน
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือ
ในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลัง
ต้ังแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยท่ีเกี่ยวของใน
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เรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังต้ังแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวใน
บัญชีแลว    ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวน
ปาลมดังกลาว  จะทําใหบริษัทฯตองรับซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อ
ทดแทนผลปาลมสดท่ีขาดไปจากพ้ืนท่ีสัมปทาน ซ่ึงอาจทําใหบริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย  สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน  
 

2.  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย 
 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยน้ัน ข้ึนอยูกับวาธรุกจิของบริษัทยอยสอดคลองกบัธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯหรือไม  และทาํใหบริษัทฯไดรับผลประโยชนเพ่ิมข้ึนหรอืไม  โดยมีสัดสวนเงนิลงทุนไม
เกินรอยละ 50 ของสินทรพัยรวม และบริษัทฯตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการ
ดําเนินธรุกิจ  รวมถึงการสงตัวแทนของบริษัทฯเขาเปนกรรมการ หรอืผูบริหารในบริษัทดังกลาว 
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2.6 โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

โครงการการลงทุนในป 2552 สวนใหญเปนการลงทุนตอเนื่อง ท่ีสําคัญไดแก โครงการผลิต
กระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพภายใตกลไกพฒันาท่ีสะอาดและโปรแกรม Carbon Credit จังหวัดกระบี่ 
โดยบรษิัทกําลังอยูในระหวางการดําเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาด 1.2 
เมกกะวัตตภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม 
Carbon Credit ซ่ึงมีมูลคาเงนิลงทุนทั้งโครงการประมาณ 66 ลานบาท คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการ
เพ่ือจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภมิูภาคไดประมาณเดือนมิถุนายน 2552 

โครงการดังกลาว  ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญั ติสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจาก
การประกอบกิจการมีกําหนดเวลา 8 ป  

 
นอกจากนั้น ยังมีโครงการการปลูกปาลมทดแทน ซ่ึงก็เปนโครงการที่ตอเน่ือง และมีระยะเวลา

ยาวถึง 10 ป บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการดังกลาวต้ังแตป 2544 และมีการปลูกปาลมทดแทนปละ ประมาณ 
450 เฮกตาร  ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเม่ือมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มท่ีเม่ือมีอายุ 7 ป
ข้ึนไป 
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2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรอืบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวา  

รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วนัส้ินปบัญช ี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ

บริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถอืหุนของงบการเงินรวม ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 
2551 นอกจากสัมปทานท่ีดนิอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษววิฒัน จํากดั ซ่ึงเปนบรษิัทยอยของ
บริษัท พันธศรีววิัฒน จํากัด   และบริษัท พนัธศรีววิัฒน จํากัดเปนบรษิทัยอยของบรษิัทฯ ซ่ึงไดเชาพ้ืนที่
น้ีทําสวนปาลมน้ํามัน  โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมนํ้ามันดังกลาวนีอี้กตอหน่ึง   บริษัท พนัธศรีววิัฒน 
จํากัด ไดรับแจงจากสํานกังานธนารกัษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลงัวา ที่ดินน้ีเปนที่ดิน
ราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจง
ใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวนัที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชา
ท่ีดินยอนหลังต้ังแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงนิประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบรษัิทยอยที่
เกี่ยวของในเร่ืองดังกลาว ไดมีการบันทึกการต้ังสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังต้ังแตป 2534 ถึง ป 2550 
ท้ังหมดไวในบัญชีแลว 

  

 2) คดีท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกจิของบริษัทอยางมีนัยสําคญั 
----------ไมมี--------- 

 
3)        คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิัท 

----------ไมมี--------- 
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2.8      โครงสรางเงินทุน 
 

1.  ทุนเรอืนหุน 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 324,050,000 บาท เรยีกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
 

 2.  ผูถือหุน 
ก. รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 พฤศจกิายน 2551  

 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน รอยละของจํานวนหุนสามัญ 
ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว 

1 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)ก 69.96 

2 บริษัท วัฒนโชติ จํากัด 7.43 
3 นายสมเกยีรติ พีตกานนท 2.05 
4 บริษัท กรุงเทพประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 1.86 
5 นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค 1.23 
6 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด 1.12 
7 นาย สุทธิพงษ เวศยวรุตม 0.85 
8 นาย บญุเสริม คุมวงศเพชร 0.78 
9 บริษัท กรนีสปอต จํากัด  0.73 

10 นายชวลิต เชาว 0.71 

ท่ีมา       : บรษิัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
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กโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธรุกิจของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 - โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 8 เมษายน 2551 ที่มีผูถือหุน
ต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป ดังน้ี 

 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน รอยละของจํานวนหุนสามัญ 
ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว 

1 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัดข 42.11 
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 
3 CIMB-GK SECURITIES PTE LTD 12.30 

ท่ีมา         : บรษิัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม 
 

ขโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธรุกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด  
-โครงสรางผูถอืหุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ที่มีผูถอืหุนต้ังแต รอยละ 

10 ข้ึนไป ดังนี ้
 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจํานวนหุนสามัญ 

ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว 
1 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 

(มีผูถือหุนหลกัคือ บริษัทกาลาทีเอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิ
ออกเสียงรอยละ 75.324 ท้ังนี้ บริษัทดังกลาวมีนาย วงั ตา เลียง 
และภรรยา ถือหุนรอยละ 54.39  
นาย วงั ชาง ยงิ รอยละ 31.58 และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 14.03) 

51.00 

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

 - ลักษณะประเภทธรุกจิ เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพ่ือการลงทุนในบรษัิทอ่ืน 
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ข. กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ 
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซ่ึงเขามามีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายในการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ และมกีารสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ 5 ทาน โดยมีประธานกรรมการ 
1 ทาน, กรรมการบริหาร 3 ทาน, และกรรมการผูจัดการ 1 ทาน 

 
3.  นโยบายการจายเงินปนผล 
ต้ังแตป 2536  เปนตนไป บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ

หลังหักภาษีเงนิได ทั้งนีย้อมข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพื่อการลงทนุเปนหลัก  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 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 ในอัตรารอยละท่ีตํ่ากวาเล็กนอย เม่ือเปรียบเทียบกับ
ป 2550 แตจํานวนเงินท่ีจายตอหุนสูงกวาป 2550  ท้ังนี้ เนื่องมาจากกําไรตอหุนของป 2551 สูงกวาป 2550 

 
บริษัทยอยยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สดของบริษัทยอยนัน้ๆ 
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2.9  การจัดการ 
 

1.  โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด คือ 

 
ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย 

 
 ช่ือกรรมการ ตําแหนง 

1. นายวงั ตา เลยีง ประธานกรรมการ 
2. นายธีระ  วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย กรรมการผูจดัการ 
6. นายวงั ชาง ยิง กรรมการบริหาร 
7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศริ ิ กรรมการบริหาร 
8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร 
 

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบรษิัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 
และรายช่ือของกรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2 

 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษิัทฯ   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบรหิารดําเนนิการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ

และงบประมาณ เพื่อบรรลถุงึเปาหมายและเพิ่มความม่ังค่ังแกผูถือหุน 
3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ

มาตรการการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการใน
เรื่องดังกลาวอยางสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเปนผู
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พิจารณากําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ 
และฝายบริหารอยางชัดเจน 

4. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน 

5. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงนิของบริษัทฯในรายงานงบการเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ56-1) 

6. คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังกรรมการผูจัดการซ่ึงเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ เพือ่
บริหารงานบรษิัทฯภายใตขอบเขตอํานาจทีใ่หไว 

7. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และ
การประชุมผูถอืหุนอยางนอยปละคร้ัง 

 
ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการไดแตงต้ังกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 
  -   นายธรีะ วิภชูนิน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  -   ดร.วลิาศ สินสวัสดิ ์   กรรมการตรวจสอบ 
  -   นายวศิน ปจจักขะภัต ิ   กรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี

ความถูกตองครบถวนเปนที่ เ ช่ือถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยท่ัวไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
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4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ จัดทํารายงานการ
กํากับดูแลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมท้ังการประเมินผลการ
ตรวจสอบ การดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ียอมรับโดยทั่วกัน 

6. ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไป 

7. สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเม่ือมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจ
มีการทุจริตหรือส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียง และนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอไป 

8. ส่ังการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือ
ขอกําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน 
และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย 
10. คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯและคาสอบบัญชีประจําป  เ พ่ือนํา เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  
11. แตงต้ัง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบภายใน 
 
ค.  คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการไดแตงต้ังกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปน
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย 
  -   นายธรีะ วิภชูนิน   กรรมการอิสระ 
  -   ดร.วลิาศ สินสวัสดิ ์   กรรมการอิสระ 
  -   นายวศิน ปจจักขะภัต ิ   กรรมการอิสระ 
  -   นายวัง ชาง ยิง    กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 

(1) กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  
กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ 

(2) ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนง
กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท 

(3) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ง.  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 คณะกรรมการไดแตงต้ังกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย 
  -   นายธรีะ วิภชูนิน   กรรมการอิสระ 
  -   ดร.วลิาศ สินสวัสดิ ์   กรรมการอิสระ 
  -   นายวศิน ปจจักขะภัต ิ   กรรมการอิสระ 
  -   นายวัง ชาง ยิง    กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 

(1) กําหนดหลักเกณฑหรือวิธกีารกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการ
ใหญ / ผูจัดการใหญ 

(2) พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบและนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(3) พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญตอทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

(4) ปฏิบัติหนาท่ีอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

2.   การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ในป 2551 ซ่ึง

คณะกรรมการสรรหาเริ่มทําหนาท่ีในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะเปน
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กรรมการ แทนกรรมการท่ีจะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2552 นี้  โดยไดนําเสนอรายช่ือ
ใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
ท้ังนี้คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ันตองเปนผูที่ มีความรู 
ความสามารถ  และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการท่ีมาจากผูถือหุนราย
ใหญแตละกลุม แตใหสิทธกิารแตงต้ังกรรมการ โดยวิธทีี่ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของ
ตนในการเลือกต้ังกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยเพียงใดกไ็ด (Cumulative Voting) 

 
3.   คาตอบแทนผูบริหาร     
3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
ก.  คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 8 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 5,928,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
 

คาธรรมเนียมกรรมการราย
เดือนป 2551 

รายชื่อกรรมการ 
กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 
1. นายวัง ตา เลียง 
2. นายธีระ วิภูชนิน 
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์
4. นายวศิน ปจจักขะภัต ิ
5. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 
6. นายวัง ชาง ยิง 
7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร  

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจดัการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

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 เปนจํานวนเงินทัง้ส้ิน 13,667,585 บาท  
 
หมายเหตุ  คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ 
และผูจัดการฝาย 4 รายแรกตอจากรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายท่ี 4 ทุกราย 
 

3.2 คาตอบแทนอ่ืน 
 บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอ่ืนใหแกผูบริหาร   ยกเวน คาต๋ัวเครื่องบิน และท่ีพัก สําหรับ
กรรมการบริหารที่เปนชาวตางประเทศที่มาประชุม  สวนผูบริหารท่ีไมใชกรรมการบริหารจะมีรถ
ประจําตําแหนง คาใชจายเก่ียวกับรถประจําตําแหนง คาประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ และมี
การทําประกัน Director Liability สําหรับกรรมการทั้งคณะและผูบริหาร 
 สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทฯไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับ
พนักงานอ่ืนๆ คือรอยละ 5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการบริหาร ท่ีไมไดมีการจายเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 
 

4.  การกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการ

เสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพและเปนไปตามนโยบายที่วางไว  จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให
เปนหลักในการดําเนินธุรกิจ และใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพยไดนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดประกาศใช
เม่ือเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD  
ซ่ึงหลักการดังกลาวประกอบดวยเน้ือหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผู
ถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 5) ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ   

ทั้งนี้ บริษัทไดนําเอาหลักการดังกลาว มาปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของ
บริษัท โดยมีการปฏิบัติตามหลกัการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี 

 
 



แบบ 56-1                                                                                     บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จาํกัด (มหาชน) 

 

 หนา 47 : UPOICTL  

1. สิทธิของผูถือหุน 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบป
บัญชีของบรษิทั  เพื่อพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซ่ึงแสดงถึงผลการดําเนินการของ
บริษัทในรอบปที่ผานมา  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน การจายเงินปนผล คาตอบแทนกรรมการ และ
จัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  เลือกต้ังกรรมการ  แตงต้ังผูสอบบัญชีและกาํหนด
คาตอบแทน 
 
คณะกรรมการอาจจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามท่ีเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวน
หุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน 
ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได  แตตองระบเุหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ซ่ึงคณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแต
วันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 
ในการเรยีกประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทาํเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และ
จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วนักอนวันประชุม   
 
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบคุคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได  โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกับหนังสือเชิญประชุม  หรือจะมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได 
 
ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบ
หาคน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด จึงจะ
ครบเปนองคประชุม  โดยมี ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนนิการ
ประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  นอกจากนี้ประธานที่
ประชุมยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทยีมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดย
ใหเวลาอยางเหมาะสม  และกําหนดใหมีวาระอ่ืนๆ เพ่ือใหผูถอืหุนสามารถเสนอเพ่ือใหท่ีประชุม
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พิจารณาได   รวมทั้งไดบันทึกประเดน็ซักถามและขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุม และ
บริษัทไดมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุน ผานทางเว็บไซตของบริษัทช่ือ www.upoic.co.th 
เพ่ือใหผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 
 

ในป 2551 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนที่สํานักงานใหญของบริษัท 1 ครั้ง คือ การประชุม
สามัญผูถือหุนเม่ือวันที่ 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 หรือสถาบัน เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวม
ประชุมผูถือหุน บริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาท่ี
เหมาะสม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน  นอกจากน้ันบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผู
ถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนไดในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเอง หรือสามารถ
แตงต้ังใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว  

บริษัทมีการเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงใหผูถือหุนทุกครั้งที่มีการประชุมผูถือหุน   โดยจะมีการใชบัตร
ในกรณีท่ีมีผูถือหุนทานใด ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง ในวาระท่ัวไป และใชในวาระ
สําคัญ เชน การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  การแกไข
หนังสือบริคณฑสนธิ  และขอบังคับ เปนตน 

บริษัทมีการกําหนดใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย ทุก
ไตรมาส  ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาตรวจสอบหากมีการใชขอมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง นอกจากน้ียังมีการกําหนดแนวทางในการรักษาและปองกันการใชขอมูล
ภายในเปนลายลักษณอักษร  

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมมีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนใหกับกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูล
สวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการ  แตในทางปฏิบัติ เม่ือมีรายการดังกลาวเกิดข้ึน 
กรรมการและผูบริหารท่ีเกี่ยวของก็จะไมเขารวมในการพิจารณาในเรื่องดังกลาว นอกจากน้ันรายการท่ี
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เกิดข้ึนมักจะเปนรายการระหวางบริษัทใหญกับบริษัท ซ่ึงมีกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัทใหญเปน
กรรมการของบริษัท  

ในการประชุมผูถือหุนป 2551 บริษัทยังไมไดกําหนดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเพ่ิมวาระการประชุม
ลวงหนากอนวันประชุม  รวมถึงการใหเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัท อยางไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 
ไดมีมติอนุมัติหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคล
เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา ดังน้ี  
  (1) ผูถือหุนที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องตางๆขางตนตองถือหุนไมนอยกวารอยละหาของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายนับรวมกัน
ก็ได และเปนผูถือหุนของบริษัทฯตอเนื่องอยางนอย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเร่ือง  
  (2) ผูถือหุนที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ตองทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหบรรจุเปนวาระ โดยตองระบุวัตถุประสงควาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ  เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี  พรอมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ และขอมูลทีเ่ปน
ประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมการ เชน ขอเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ตองพิจารณา ประโยชน
ท่ีคาดวาบริษัทฯจะไดรับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอ 
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นวามีความสําคัญ และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯก็จะบรรจุเปนวาระการประชุมในคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ตอไป  
  (3) ผูถือหุนที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ 
จะตองระบุประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบุคคลที่ถูก
เสนอ และหนังสือยินยอมใหเสนอช่ือของบุคคลดังกลาว โดยคณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณา
เพ่ือสรรหารวมกับบุคคลอ่ืนตามหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นจะ
ไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง กอนเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมตอที่
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

ท้ังน้ี เพื่อใหการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการลวงหนา ทันการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 บริษัทจึงกําหนดใหผูถือหุนที่มี
คุณสมบัติตรงตามท่ีคณะกรรมการกําหนดสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอช่ือ
บุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 ผานทาง email address : 
company.secretary@upoic.co.th หรือทางจดหมายตามท่ีอยูของบริษัท  
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย
ภายใน ไดแก พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและ
สังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังน้ันบริษัทจะพิจารณาถึง
สิทธิตามกฎหมายท่ีแตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับ
ความคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไวดังนี้ 

พนักงาน บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จกาวหนาของ
บริษัท บริษัทจึงสนับสนุน พัฒนาใหพนักงานทุกคนมีความรูความสามารถ 
นอกจากน้ี บริษัทมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค มีการใหผลตอบแทน
และ สวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม  

ผูถือหุน บริษัทมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เช่ือถือได และแนว
แนที่จะสรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพ่ือเพิ่มมูลคาหุนใหกับ
ผูถือหุน 

เจาหนี้ บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินและขอตกลงตามท่ีมีตอเจาหนี้ 

ลูกคา บริษัทไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

คูคา บริษัทถือวาคูคาเปนผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท
ไดปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคู
คา รวมถึงการกําหนดนโยบายในการจัดซ้ือและจัดจาง เพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจกับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม  

คูแขง บริษัทเนนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคู
แขงขัน 

สังคม ชุมชนและ และส่ิงแวดลอม           บริษัทไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของ
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย โครงการ “อนุรักษ พลังงาน” ซ่ึงยังมีอีกหลาย
โครงการที่เกี่ยวของ ท่ีมีแผนจะดําเนินการในอนาคต รวมถึงการลงทุนใน
โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด 
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(Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ทั้งนี้ 
บริษัทตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม ส่ิงแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสําคัญตอกิจกรรม
ของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมยของกฎหมาย
และกฎระเบียบอยางเครงครัด  

ท้ังนี้บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสิทธิของผูมี
สวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี และเช่ือม่ันวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวทาง
ขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร สรางงาน และสรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่
ม่ันคงอยางยั่งยืนได 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและท่ัวถึง ท้ัง
รายงาน ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป รวมท้ังรายงานประจําป  นอกจากนี้ยังมีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ซ่ึงลงนามโดย ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ  ซ่ึงรายเอียดปรากฏอยูในเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพ่ือใหผู
ถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย 
และเว็บไซตของบริษัท   www.upoic.co.th  

ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทฯ ยังไมไดจัดต้ังหนวยงานข้ึนเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรม
ในเร่ืองดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการ 2 ทาน ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผู
ลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ  ซ่ึงผูลงทุนสามารถ
ติดตอขอขอมูลบริษัทฯ ไดท่ีโทรศัพท 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 ซ่ึงเปน
ตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ และกรรมการอิสระ 3 ทาน ถึงแมวาสัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนจากผู
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ถือหุนรายใหญจะมากกวา แตกรรมการอิสระดังกลาวก็สามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระ เพื่อ
ปองกันมิใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน  

บริษัทยังไมไดมีขอกําหนดชัดเจนเกี่ยวกับจํานวนกรรมการท่ีเปนไปตามสัดสวนของการถือหุนของผู
ถือหุนแตละกลุม แตวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการตามขอบังคับของบริษัทฯ เปนแบบ 
Cumulative Voting ซ่ึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการไดตามสัดสวนการ
ถือหุนอยูแลว  

บริษัทตระหนักดีในหลักธรรมภิบาลท่ีตองการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและ
การบริหารงานประจํา ซ่ึงเปนหนาท่ีของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ดังนั้น เพื่อ
มิใหกรรมการทานหนึ่งทานใดมีอํานาจโดยไมจํากัด  ตําแหนงประธานกรรมการ และ กรรมการ
ผูจัดการ จึงมิใชบุคคลคนเดียวกัน   ถึงแมวาประธานกรรมการจะมิไดเปนกรรมการอสิระ  แตบรษิทัฯ มี
ความเชื่อม่ันวาการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการ มิไดมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
การกําหนดนโยบายและการบริหารงานแตอยางใด แตเปนแนวทางการวางนโยบายดานการบริหารท่ี
เนนผลประโยชนใหกับบริษทัฯ และกลับคืนสูผูถือหุนเปนหลัก 

นอกจากนี้ ในป 2551 บรษิัทไดมีการแตงต้ังเลขานกุารบริษัท เพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎหมาย
และกฎเกณฑตางๆ ทีค่ณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบัิติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ไดกําหนดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทไวดังน้ี  

(ก)  ถือหุนไมเกินรอยละสองของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ข)  ไมเปนลกูจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม 
ของบริษัท บรษิัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

(ค)  ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลกัษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบรหิาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรบัการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรอืบริษัทยอย 

(ง) ไมมีความสัมพันธทางธรุกจิกับบรษัิท บรษิัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลกัษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 
และไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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ท้ังนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทจะเขมนอยกวาขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. ในเรือ่งการ
กําหนดใหกรรมการอิสระถอืหุนไดมากกวาขอกําหนด โดยบริษัทฯจะนําเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาแกไขในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2552 ที่จะจัดใหมีข้ึนในวันท่ี 25 กุมภาพนัธ 2552 นี ้ 
อยางไรก็ตาม จากรายงานการถือหุนของกรรมการแตละทานในทุกไตรมาส ของป 2551 ไมปรากฏวา
กรรมการอิสระทานใดเขาไปถือหุนของบริษัทฯ 

5.2. คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (Committees) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทาน
เปนกรรมการอิสระ โดยมีการประชุมสมํ่าเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2551 มีการประชุม
ท้ังส้ิน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบ  ลงนามในงบการเงินรายไตรมาส  สอบทาน
รายงานทางการเงินประจําปของบริษัทฯ  สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเส่ียง  การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ  พิจารณา
คัดเลือก   เสนอแตงต้ัง  และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ 
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส  

ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง  สามารถประมวลจํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้ 

 

 

 

 
นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยข้ึนอีก 2 คณะ 
พรอมกับการกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยทั้ง  2 ไดแก 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
 

รายชือ่ วาระการดาํรง
ตําแหนง 

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชมุ 

1.  นายธีระ วภิูชนิน 2548-2551 4/4 
2.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ 2548-2551 4/4 
3.  นายวศิน ปจจักขะภัติ 2548-2551 4/4 
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1. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 
1 ทาน  โดยในป 2551 ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1 ครั้ง เม่ือวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2551 และกรรมการทุกทานไดเขารวมในการประชุมดังกลาว   

2. คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ในป 2551 ยังมิไดมีการจัดประชุม
ข้ึน  อยางไรก็ตาม  เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552  คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุม เพื่อ
พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม จะเปนกรรมการ แทนกรรมการท่ีจะครบกําหนดวาระ
ในเดือนเมษายน 2552 นี้  โดยไดนําเสนอรายช่ือใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพ่ือพิจารณา
กอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2552 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
เพ่ือความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยแตละ
ชุด เปนกรรมการอิสระ และประธานของคณะกรรมการชุดยอยก็เปนกรรมการอิสระดวย ท้ังนี้ ประธาน
คณะกรรมการ มิไดเปนประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว 

5.3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
       (Roles and Responsibilities of the Board) 

5.3.1  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  (Leadership and Vision) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ 
ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอ
แผนธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท และมีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบใน
เรื่องวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย และงบประมาณในเร่ืองที่สําคัญของบริษัท ซ่ึงนําเสนอโดยฝาย
บริหาร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอและกํากับดูแลเพื่อใหม่ันใจ
วาการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธที่วางไวท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

 ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีภาวะความเปนผูนํา 
มีวิสัยทัศน และสามารถตัดสินใจไดอยางละเอียดรอบคอบ และเปนอิสระเพียงพอเพ่ือประโยชน
สูงสุดของบริษัทและผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของ
ธุรกิจ เพื่อจะสามารถควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของบริษัทไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3.2  ความขดัแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests) 
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 คณะกรรมการบริษัทดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เริ่มต้ังแตการ
จัดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีและสงเสริมใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนและเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลภายนอก และหามซ้ือหรือขายหรือชักชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือหรือขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนดวย 

 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ซ่ึงหมายรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
จะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วันทําการนับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับบริษัท รวมถึง
ใหกรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส  

 นอกจากน้ี ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทผานคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดมีการพิจารณาความเหมาะสม
อยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดมีการ
เปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัททุกไตรมาสอยาง
เครงครัด รวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) ดวย  นอกจากน้ี ฝายบริหารตองจัดทําสรุปการทําธุรกรรมดังกลาว ที่มีขนาดเกินกวา 100,000 
บาท เพื่อรายงานใหคณะกรรมการไดรับทราบทุกไตรมาส 

5.3.3  จริยธรรมธรุกิจ (Business Ethics) 

 บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบติัตามจรยิธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนส่ิงจําเปนตอ
ความม่ันคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว  

 บริษัทเช่ือม่ันวาการมีหลักปฏิบัติเกีย่วกับจริยธรรมธรุกิจเปนพ้ืนฐานทีสํ่าคัญในการเสริมสรางและ
ยกระดับการกาํกับดูแลกจิการที่ดี บริษัทจงึไดกําหนดและจัดทําแนวทางจริยธรรมธุรกิจไวเปนลาย
ลักษณอักษร โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางท่ีดีงาม และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรบั
ทราบ และไดจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏบัิติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและ
ตอเน่ือง  
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5.3.4  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  (Controlling System and Internal Audit) 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม  มีสายการบังคับบัญชาและ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับ
ตําแหนง มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
ระหวางกันอยางเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหบริษัทวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซ่ึง
เปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายช่ือของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ให
ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเอง  เพื่อใหม่ันใจวา
การปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพ   รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่ เกี่ยวของ 
(Compliance Controls)  และเพ่ือใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่   คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งส้ิน รายละเอียดการควบคุม
ภายในไดปรากฏอยูแลวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

5.3.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเส่ียง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามท่ีได
ต้ังไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเส่ียง และมีหนาท่ีในการประเมิน
ความเส่ียงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ
ควบคุมท่ีมีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเส่ียง 

5.4  การประชุมคณะกรรมการ (Board of Directors’ Meetings) 

โดยปกติ บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย หรือประธาน
กรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และจะมีการ
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กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการวาระปกติไวเปนการลวงหนา โดยบริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใช
ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการท่ีเพียงพอ พรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวา
เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี ใหแกกรรมการทุกทานกอนการ
ประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวางการ
ประชุม ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ โดยจัดสรรเวลาอยาง
เพียงพอแกผูบริหารท่ีเกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด  

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรซ่ึงครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น 
และหลังจากที่ผานการรับรองจากท่ีประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบได 

ในป 2551 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้ 

 

 

ในสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารยังไมมีโอกาสประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยู
ดวย  

บริษัทยังไมไดมีการกําหนดชัดเจนถึงจํานวนบรษิัทสูงสุดที่ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการ
ผูจัดการจะดํารงตําแหนงได แตกรรมการแตละทานไดปฏิบัติตามหนังสือของตลาดหลกัทรพัยแหง
ประเทศไทย เลขที่ บจ. (ว) 50/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ซ่ึงศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไดใหความเห็นวา กรรมการบริษัทจดทะเบยีนควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท ในขณะทีแ่นวทางของตางประเทศนั้นแบงเปน 3 กรณีคือ กรณทีี่เปน

รายชือ่ วาระการ การเขารวมประชุม (ครั้ง) 
 ดํารงตําแหนง วาระปกต ิ วาระพิเศษ รวม 

1. นายวัง ตา เลียง 2552-2553 3 - 3 
2.  นายธีระ วภิูชนิน 2552-2553 4 - 4 
3.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ 2552-2553 4 - 4 
4.  นายวศิน ปจจักขะภัติ 2552-2553 4 - 4 
5. นายวัง ชาง ยิง 2552-2553 4 - 4 
6. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 2552-2553 4 - 4 
7. นางสาวอัญชลี  สืบจันทศิร ิ 2552-2553 4 - 4 
8.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร 2552-2553 4 - 4 
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กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Director - ED) หรอื Full Time Director ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 
4 บริษัท กรณท่ีีเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบรหิาร (Non-Executive Director – NED) หรือกรรมการอาชีพ 
(Professional Director) ใหดํารงตําแหนงไดไมเกนิ 6 บรษิัท และกรณทีี่เปนประธานกรรมการ ใหดํารง
ตําแหนงไดเพยีง 1 บรษิัท  

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว บรษิัทเห็นวา
กรรมการแตละทานสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสมํ่าเสมอ  

นอกจากนั้นบริษัทยังไมไดมีการกําหนดจํานวนวาระทีจ่ะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด ท้ังของ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนง
กรรมการท่ีบรษิัทอ่ืนของกรรมการผูจัดการและ ผูบริหารระดบัสูง  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยงัไมมี
ผูบริหารทานใดไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ยกเวนกรรมการผูจัดการซ่ึงเปนกรรมการที่เปน
ตัวแทนจากบริษัทใหญ 

 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment) 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง  ตามแบบการประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของป 2550 เปนป
แรก ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 อยางไรก็ตามการประเมิน
ดังกลาวไมไดมุงเนนไปท่ีกรรมการทานใดทานหน่ึงเปนรายบุคคล 
 
5.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (Remuneration for Directors and the Management) 

คณะกรรมการบริษทั ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เม่ือวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2551
ซ่ึงไดเริ่มมีการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร สําหรับ 2552  ดังน้ัน ในป 2551 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของ
กรรมการและผูบริหาร  โดยคณะกรรมการเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหาร และท่ีประชุมผูถือ
หุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการ ทั้งน้ีคาตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาใหเพียงพอที่จะจูง
ใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามท่ีบริษัทตองการ  โดยจะหลีกเลี่ยงการจายท่ีเกินสมควร 
นอกจากน้ัน จะมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ 
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการแตละทาน  สวน
คาตอบแทนผูบริหารจะพิจารณากําหนดคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจใน
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ระยะยาว ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท 

ในป 2551 คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารไดรับคาตอบแทนดังน้ี 

• ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน จํานวนเงินรวมทั้งป 
4,380,000 บาท (ในป 2550 : 4,484,226 บาท)   บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอ่ืนๆ ใหกับ
กรรมการ ยกเวน คาต๋ัวเครื่องบิน และท่ีพัก สําหรับกรรมการท่ีเปนชาวตางประเทศท่ีเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ และการทําประกัน Director Liability สําหรับกรรมการท้ังคณะ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน  ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน จํานวนเงินรวมท้ังป 
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 และกรรมการบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนอ่ืนๆ 

 
 จํานวนผูบริหารในแตละป 

 2551 2550 
กรรมการผูจัดการ 1 1 
กรรมการบริหาร 2 2 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 1 2 
ผูจัดการฝาย 3 4 

รวม 7 9 

 

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร (Board and Management Training) 

บริษัทไดจัดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ไดเขารับการอบรม และสัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวของ
กับกรรมการและผูบริหารแตละทานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมกรรมการ
ไทย  เพ่ือสงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปน
กรรมการของบรษิัทจดทะเบียน  
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ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม บริษัทจะจัดใหมีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท 
รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย  
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainee  เพ่ือพัฒนา
ความรู ความสามารถ  ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต   

นอกจากน้ีในกรณีที่กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาไดก็มีการกําหนดใหผูจัดการฝาย ซ่ึงเปน
ผูบริหารระดับรองลงมาเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบแทน   

 
5.  การดแูลเรื่องการใชขอมลูภายใน 
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตน

ดังน้ี 
1.  ใหความรูแกผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส 

และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย 
พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุก
ไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ 

3.  แจงใหผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีมีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแก
ผูอื่น  รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับหลักทรัพยของบริษัทฯ  และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ท่ีผูบริหารทานน้ันจะไดรับหากมีการฝาฝน 

4.  หามมิใหผูบริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณะชน 

 
6.  บุคลากร 

 
 จํานวนพนักงาน 

 2551 2550 2549 
                สํานักงาน 37 53 34 
                โรงงาน 132 99 102 

   สวน 766 772 742 
                      รวม 935 924 878 
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยแบงตามสายงานดังน้ี 
ก. สํานักงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงนิเดือน โบนัส คาลวงเวลา  บานพัก

พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ข. โรงงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส  คาลวงเวลา  บานพัก

พนักงาน  และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ค. สวน มีการจายคาตอบแทน 

-ในรูป เงินเดอืน โบนัส  คาลวงเวลา  บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลีย้งชีพ   
-ผลตอบแทนรวมของพนักงานท้ังหมดเปนจํานวนเงนิท้ังส้ิน 144.55  ลานบาท 

 
    นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

 
พนักงานและวัฒนธรรมองคกรถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางแข็งแรงและ

ประสบความสําเร็จ  ดังน้ัน นอกจากการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนา
ใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเน่ืองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000  
และ ISO 14000  แลว  บริษัทฯไดเชิญอาจารยผูเช่ียวชาญเขามาพัฒนาและอบรมผูบริหารตลอดจนถึง
พนักงานในกลุมบริษัทเพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสรางวัฒนธรรมองคกรระยะยาว ซ่ึงมี
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
เปนกลไกสําคัญท่ีชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ สรางความเชื่อม่ันในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวย
ใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้งชวยรักษา
ผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ มีความถูกตองนาเช่ือถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทฯ ไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ซ่ึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุมภายในที่ดีแกบริษัทฯ เพื่อใหเกิดระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 โดยมีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินซ่ึงประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 สวน คือ 
องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯมีระบบการ
ควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ   

นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 6 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวน้ีอยางเพียงพอ  

สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
และไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส  คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเชนกัน  

 
สําหรับบริษัทยอยนั้น ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลม ซ่ึงดูแลและควบคุมโดยฝายบริหาร

ของบริษัทฯ  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ ดังตอไปน้ี 

นายธีระ วิภูชนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์  กรรมการตรวจสอบ 
นายวศิน ปจจักขะภัติ  กรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความ
รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ  โดยบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังส้ิน 4 ครั้ง สรุป
สาระสําคัญไดดังน้ี 
 
 1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวา งบการเงินไดแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวน และจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยท่ัวไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 
 2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบ
การควบคุมภายในบริษัทฯ ซ่ึงไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และ
นําเสนอตอฝายบริหาร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2551 สรุปไดวา 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มี
ความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 
 3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะ
ท่ีมีประโยชนตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะอยางเหมาะสม  ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงการกําหนดแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจําป 2551 
 4. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  
 5. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เพื่อ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 
2552 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2552 
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 6. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Government Self Assessment) เพ่ือเปนเครื่องมือใหบริษัทฯ ใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการ
กํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 7. พิจารณากําหนดหลักเกณฑใหฝายบริหารสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมเกี่ยวโยงท่ีมีเงื่อนไข
การคาทั่วไปเพื่อเสนอตอคณะกรรมการใหพิจารณาอนุมัติ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทฯ ไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ไมพบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซ่ึงบริษัทฯ ตองพึงปฏิบัติ 
 

 
นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
25 กุมภาพันธ 2552 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 65 : UPOICTN 

 

2.11       รายการระหวางกัน 

 1.   รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

บริษัทไมมีรายการระหวางกนัอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 
 
 2   ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว 

จากการท่ีบริษัทฯมีการเชาสวนปาลมจากบริษัทยอยน้ัน ถือไดวามีประโยชนอยางมากสําหรบั
บริษัทฯ เน่ืองจากในปจจุบนัการหาท่ีดินขนาดใหญเพือ่เพาะปลูกนัน้มีนอย หรือถามีก็จะมีราคาสูง ทําให
ตนทุนในการพัฒนาไมคุมกบัการลงทุน อีกประการหน่ึงที่ดินดังกลาวก็เปนที่สัมปทานของบริษัทยอยแหง
หน่ึง ซ่ึงบริษทัฯถือหุนอยูรอยละ 99.99 และสัมปทานดงักลาวไมสามารถเปลีย่นแปลงกรรมสิทธิได  

ในสวนของการขายนํ้ามันปาลมดิบใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญนัน้  
บริษัทฯ มีการพ่ึงพาทางดานธรุกจิกับ บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย)  ซ่ึงเปนโรงงานกลัน่น้ํามันปาลมขนาด
ใหญ ที่มีความรูความชํานาญเกีย่วกับน้ํามันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวยพัฒนาคุณภาพของน้ํามันปาลม
ไดเปนอยางดี  

 
3  มาตรการหรอืขั้นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหวางกัน 
ในป 2551 บรษัิทฯ มีการขายนํ้ามันปาลมดิบ, น้ํามันเมลด็ในปาลม และผลปาลมสดใหแก บมจ.ล่ํา

สูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 87 ของปริมาณการขายท้ังหมด ซ่ึงเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจ
การคาปกติ ไมมีพันธะผูกพนักันนอกเหนอืจากสัญญาการขายนํ้ามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของ
การทําธรุกิจน้าํมันปาลมดิบ   

คุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซ่ึงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายนํ้ามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยท่ีการขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับ
การขายใหกับลูกคารายอ่ืนๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น 

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

หุนในบรษิัทฯ และเปนผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน เน่ืองจากบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งในบริษัท
ที่มีการใชน้ํามันปาลมดิบในปริมาณสูง นอกจากนัน้ยังมีฐานะการเงนิแข็งแกรง  และเปนคูคาที่ดี  ดงัน้ันใน
อนาคตบริษัทฯก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ในราคาเดียวกับที่มีการ
ขายใหกับลกูคารายอ่ืน   
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2.12        ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

1  งบการเงิน 
ก. สรุปรายงานการสอบบัญช ี
ในระยะ 3 ปที่ผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเง่ือนไข 

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอย งบการเงินของกิจการที่ควบคุมรวมกันและงบการเงิน
รวม 

ข. สรุปงบการเงินรวม  
บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
งบดุล       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

 2551  2550  2549  

  บาท   %   บาท   %   บาท   %  
สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 138,018,132 12.81 177,598,689 17.18 121,647,693 12.58 
   เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา - - - - 83,206,850 8.60 
   ลูกหน้ีการคา – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 16,864,027 1.56 45,649,471 4.42 39,907,622 4.13 
   ลูกหน้ีการคา– กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 20,387,918 1.89 2,654,852 0.25 8,341,064 0.86 
      หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     (4,634,681) (0.48) 
   ลูกหน้ีการคาสุทธิ 37,251,945 3.45 48,304,323 4.67 43,614,005 4.51 
   เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน 399,539 0.04 262,592 0.03 725,815 0.08 
   สินคาคงเหลือ 64,175,108 5.96 53,217,401 5.14 59,022,860 6.10 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,646,375 0.15 694,096 0.07 2,885,038 0.30 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 241,491,099 22.41 280,077,101 27.09 311,102,261 32.17 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธิ - - 5,749,897 0.55 14,299,997 1.48 
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 796,447,064 73.92 710,175,377 68.69 596,232,546 61.66 
   สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10,515,317 0.97 - - - - 
   คาความนิยมในการรวมกิจการ 27,972,977 2.60 27,972,977 2.71 32,147,276 3.32 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,029,659 0.10 9,900,548 0.96 13,255,216 1.37 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 835,965,017 77.59 753,798,799 72.91 655,935,035 67.83 
                            รวมสินทรัพย 1,077,456,116 100.00 1,033,875,900 100.00 967,037,296 100.00 
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 2551  2550  2549  

  บาท   %   บาท   %   บาท   %  
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       

หน้ีสินหมุนเวียน       
   เจาหน้ีการคา  7,145,521 0.66 14,056,816 1.36 12,260,317 1.27 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 892 - - - - - 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน       
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 9,633,065 0.89 15,022,252 1.45 7,616,057 0.79 
        เงินปนผลคางจาย 3,324,221 0.31 4,460,476 0.43 4,784,432 0.49 
        คาใชจายคางจาย 17,997,101 1.67 17,262,708 1.67 10,686,072 1.11 
       เจาหน้ีคาซือ้เครื่องจักร 23,068,905 2.14 8,547,461 0.83 4,868,922 0.50 
        อื่นๆ  9,651,795 0.90  8,506,547 0.82 9,419,348 0.97 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 70,821,500 6.57 67,856,260 6.56 49,635,148 5.13 
หน้ีสินหมุนไมหมุนเวียน       
       สํารองเผื่อคาเชาทีด่ิน 20,468,000 1.90 20,468,000 1.98 18,748,000 1.94 
รวมหน้ีสินหมุนไมหมุนเวียน 20,468,000 1.90 20,468,000 1.98 18,748,000 1.94 

รวมหน้ีสิน 91,289,500 8.47 88,324,260 8.54 68,383,148 7.07 
       

สวนของผูถือหุน       

   ทุนเรือนหุน       
     ทุนจดทะเบียน       

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

     ทุนออกจําหนายและชาํระเต็มมูลคาแลว       

      หุนสามัญ 32,405,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท 324,050,000 30.08 324,050,000 31.35 324,050,000 33.51 
   สวนเกินมูลคาหุน 321,544,740 29.84 321,544,740 31.10 321,544,740 33.25 
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพยเผื่อขาย - - (732,353) (0.07) (2,553,853) (0.26) 
   กําไรสะสม :         
      จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 60,305,000 5.60 60,305,000 5.83 59,805,000 3.35 
      ยังไมไดจัดสรร            280,266,876 26.01 240,384,253 23.25 195,808,261 23.08 

รวมสวนของผูถือหุน 986,166,616 91.53 945,551,640 91.46 898,654,148 92.93 
              รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,077,456,116 100.00 1,033,875,900 100.00 967,037,296 100.00 
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

งบกําไร – ขาดทุน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

 2551  2550  2549  

 บาท  %  บาท  %  บาท  %  
  รายได       

      รายไดจากการขาย 1,305,145,439 97.94 637,585,106 96.96 670,887,129 93.42 
      รายไดอื่น       
            เงินปนผลรับ - - 277,500 0.04 292,500 0.04 
            ดอกเบี้ยรับ 4,933,668 0.37 6,748,530 1.03 8,655,036 1.21 
             โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาสินคา - - - - 28,022,720 3.90 
             โอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัย    64,296 - 2,243,301 0.34 309,942 0.04 
            กาํไรจากขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2,023,323 0.15 315,446 0.05 - - 
            อ่ืนๆ 20,468,985 1.54 10,374,686 1.58  9,951,154 1.39 
   รวมรายได 1,332,635,711 100.00 657,544,569 100.00 718,118,481 100.00 
   คาใชจาย       
      ตนทุนขาย 760,855,797 57.09 318,827,559 48.49 446,635,000 62.20 
      คาใชจายในการขาย 42,652,471 3.20 23,987,690 3.65 37,090,823 5.16 
       คาใชจายในการบริหาร 38,008,944 2.85 36,675,892 5.58 41,945,204 5.84 
      คาตอบแทนกรรมการ 6,288,000 0.47 6,272,226 0.95 7,720,000 1.08 
      คาเผือ่การลดมลูคาสินคา 5,062,166 0.38 - - - - 
      ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 18,359,408 1.38 4,907,064 0.75 5,759,873 0.80 
      คาความนิยมตัดจาํหนาย - - 4,174,298 0.63 4,174,298 0.58 
      คาใชจายอ่ืน 631,911 0.05 - - - - 
   รวมคาใชจาย 871,858,697 65.42 394,844,729 60.05 543,325,198 75.66 
   กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 460,777,014 34.58 262,699,840 39.95 174,793,283 24.34 
   คาใชจายทางการเงิน (188,210) (0.01) (158,526) (0.02) (269,524) (0.04) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล (129,062,981) (9.68) (55,441,322) (8.43) (19,228,254) (2.68) 
   กําไรสุทธิสําหรับป 331,525,823 24.89 207,099,992 31.50 155,295,505 21.63 
   กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       
         กําไรสุทธิ 10.23  6.39  4.79  
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

งบกระแสเงินสด    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     

 2551 2550 2549 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

   กําไรสุทธิ 460,588,804 262,541,314 174,523,759 
   รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ (จาย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
       คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย 57,723,218 48,800,619 51,801,977 
        คาความนิยมตัดจาํหนาย - 4,174,298 4,174,298 
       คาตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 18,359,408 4,907,064 5,759,873 
       ขาดทุน (กําไร) จากการจาํหนายที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ 

(2,023,323) (315,446) 208,813 

        กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรพัยเผื่อขาย (117,750) (238,400) - 
        คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ) 5,062,166 - (28,022,720) 

       โอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัย (64,296) (2,243,301) (309,942) 
       สํารองเผื่อคาเชาทีด่ิน - 1,720,000 1,720,000 

 539,528,227 319,346,148 209,856,058 
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) :-    
       ลูกหน้ีการคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (17,733,066) 1,051,531 (1,837,746) 
       ลูกหน้ีการคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 28,785,444 (5,741,849) (37,949,719) 
       เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน (136,947) 463,223 (303,514) 
       สินคาคงเหลือ (1,586,214) 13,783,436 30,537,889 
       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (952,279) 2,190,942 (56,912) 
       สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 8,870,889 3,354,668 (13,195,416) 
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน  (ลดลง) :-    
       เจาหน้ีการคา (6,911,295) 1,796,499 10,022,591 
       เงินทดรองจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 892 - - 
       หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 15,267,642  9,019,679 6,720,352 
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 565,133,293 345,264,277 203,793,583 
        จายดอกเบ้ีย - - - 
      จายภาษีเงินได (134,452,168) (48,035,127) (13,134,919) 
เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 430,681,125 297,229,150 190,658,664 
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 2551 2550 2549 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน    
   เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจําลดลง (เพ่ิมข้ึน) - 83,206,850 (83,206,850) 

   เงินสดรับจากการจาํหนายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ 2,535,988 1,078,773 1,088,048 
   เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (176,987,458) (174,148,518) (139,683,187) 
   สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมข้ึน (10,764,200) - - 
   เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 6,600,000 10,610,000 - 
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (178,615,670) (79,252,895) (221,801,989) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    
   เงินปนผลจาย (291,646,012) (162,025,259) (64,810,492) 
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (291,646,012) (162,025,259) (64,810,492) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (39,580,557 55,950,996 (95,953,817) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 177,598,689 121,647,693 217,601,510 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 138,018,132 177,598,689 121,647,693 
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม :    
   รายการที่ไมใชเงินสด    
       โอนตนกลาปาลมเปนสินคาคงเหลือ 14,369,363 5,734,677 - 

 
                   ค.  อัตราสวนการวิเคราะหทางการเงิน – งบการเงินรวม 

  2551 2550 2549 

อัตราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )     

   อัตราสวนสภาพคลอง เทา 3.4 4.1 6.3 

   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 2.5 3.3 5.1 

   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 6.1 4.4 3.8 

   อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 30.5 13.2 24.0 

   ระยะเวลาเก็บหน้ี (เฉลี่ย) วัน 12 27 15 

   อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 13.0 5.7 7.4 

   ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 28 63 48 

   อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา เทา 71.8 24.2 61.6 

   ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 5 15 6 

   Cash Cycle วัน 35 75 57 
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อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากาํไร ( Profitability Ratio )    

   อัตราสวนกําไรข้ันตน % 41.7 50.0 33.4 

   อัตราสวนกําไรสุทธิ % 24.9 31.5 21.6 

   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 33.6 21.9 17.3 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )    

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 30.8 20.0 16.1 

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 41.6 29.2 26.1 

   อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.2 0.6 0.7 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio )    

   อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.1 0.1 0.1 

   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา n.a. n.a. n.a. 

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผกูพัน เทา - - - 

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผกูพัน เทา - - - 

    (Cash Basis)     

   กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 10.23 6.39 4.79 

   เงินปนผลจากงวดผลการดาํเนินงานตอหุน บาทตอหุน 10.0 6.0 3.0 

   การจายเงินปนผลตอหุน บาทตอหุน 9.0 5.0 2.0 

   อัตราการจายเงินปนผล % 97.8 93.9 62.6 

 
2. การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 
2.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

 
ผลการดําเนินงานของสวน 
จากการที่บริษัทฯ มีโครงการปลูกปาลมทดแทน ซ่ึงเริ่มโครงการมาต้ังแตป 2544 จนมาถึงป 2551 คิดเปนรอย
ละ 45.60 ของพื้นที่ท้ังหมด  โดยมีพ้ืนท่ีที่ใหผลผลิตแลวคิดเปนรอยละ 49.96 ของพื้นที่ ท่ีมีการปลูกปาลม
ปาลมทดแทน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลผลิตปาลมสดท่ีจะได เนื่องจากตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิต
เม่ือมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มท่ีเม่ือมีอายุ 7 ปข้ึนไป แตอยางไรก็ตาม จากปริมาณน้ําฝนในป 2549 ที่
เพ่ิมข้ึนจากป 2548 จึงมีผลทําใหผลผลิตปาลมสดรวมของบริษัทฯ ในป 2551 เพิ่มข้ึนจากป 2550 ในอัตรารอย
ละ 17.91  
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ในปจจุบันบริษัทฯ ไดนําเขาเมล็ดพันธุปาลม CIRAD® ซ่ึงเปนเมล็ดพันธุปาลมท่ีมีคุณภาพอยูในอันดับตนๆ 
ของโลกในดานการใหผลผลิตตอไรและอัตราการสกัดน้ํามันที่สูง นอกจากบริษัทฯ จะเพาะตนกลาไวใชในการ
ปลูกปาลมทดแทนแลว ยังมีการจําหนายตนกลาใหแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันดวย เพื่อสงเสริมใหมีการ
ปลูกปาลมน้ํามันพันธุดี  
 
อยางไรก็ตาม ในป 2551 ไดมีประกาศจากกรมวิชาการเกษตรใหปาลมเปนส่ิงตองหามท่ีเปนพืช  หากจะมีการ
นําเขาจากประเทศใด ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกักพืชกอน  จึงจะสามารถขอใบอนุญาตเพ่ือนําเขา
จากประเทศนั้นๆ ได ซ่ึงในปที่ผานมาคณะกรรมการดังกลาวยังไมมีการจัดประชุม จึงทําใหบริษัทฯไมสามารถ
นําเขาเมล็ดพันธุได  ซ่ึงคาดวาจะสามารถนําเขาไดในเดือนกุมภาพันธ ป 2552 จากเหตุการณดังกลาวทําให
บริษัทฯสูญเสียโอกาสในการขายเมล็ดพันธุปาลม ในป 2551 ซ่ึงในชวงครึ่งปแรกผลปาลมสดมีราคาสูง 
ชาวสวนจึงหันมาเพ่ิมพื้นที่เพาะปลูกมากข้ึน จนทําใหเมล็ดพันธุปาลมเกิดการขาดแคลน นอกจากนี้ยังทําให
บริษัทฯไมมีตนกลาปาลมใชปลูกในโครงการปลูกปาลมทดแทนสําหรับป 2552  
 
ผลการดําเนินงานของโรงสกัด 
จากเหตุผลท่ีไดอธิบายไปกอนหนานี้ (ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั : สถานการณ
ตลาดและราคา”) สงผลกระทบตอราคาเฉลี่ยซ้ือผลปาลมสดของบริษัทฯ ในป 2551 คือเพ่ิมข้ึนจากป 2550 รอย
ละ 17.99 นอกจากนั้นปริมาณผลปาลมสดท่ีเพ่ิมข้ึน  มีผลใหการซ้ือผลปาลมสดเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 349.75 สงผล
ใหปริมาณผลปาลมสดท่ีเขาสูกระบวนการผลิตเพิ่มข้ึนจากป 2550 รอยละ 70.18 โดยมีสัดสวนการซ้ือผลปาลม
สดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทฯ ในป 2551 คิดเปนรอยละ 41.63 และ 58.37 ของผลปาลมสด
ท่ีใชในการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ป 2550 สัดสวนคิดเปนรอยละ 15.75 และ 84.25  
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1044/2537 ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
ท่ีไดตามบัตรสงเสริมนี้ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปรกติมีกําหนด 5 ปนั้น ไดส้ินสุดลงในเดือนสิงหาคม 
2550 สงผลใหบริษัทฯมีภาษีเงินไดนิติบุคคล ในป 2551 เพ่ิมข้ึน 
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1817/2539 ซ่ึงบริษัทฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนสําหรับกําไรจากการผลิตนํ้ามันเน้ือในปาลมดิบนั้น หมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2549 
อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดตามบัตรสงเสริมน้ีในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปรกติจนถึงป 2554  
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สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอช่ัวโมง ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได
จากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและเงินทุน
หมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป โครงการน้ีกําลังดําเนินการและคาดวาจะเสร็จพรอมเปดดําเนินการใน
ไตรมาสที่ 1 ของป 2552 
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตไฟฟา
จากกาซชีวภาพ ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป โครงการน้ีกําลังดําเนินการและคาดวาจะเสร็จพรอมเปดดําเนินการใน
ไตรมาสที่ 2 ของป 2552 
 

2.2 ผลการดําเนินงาน 
 
รายไดจากการขาย 
 
บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสําหรับป 2551 เพิ่มข้ึนจากป 2550 จํานวน 667.56 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 104.70 เนื่องจากมีผลมาจากการขายนํ้ามันปาลมดิบ ซ่ึงมีสัดสวนการขายถึงรอยละ 84.12 ของรายได
จากการขายท้ังหมด เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 103.13 โดยมีปริมาณการขายน้ํามันปาลมดิบเพ่ิมข้ึนรอยละ 56.37 และ
ราคาขายถัวเฉลี่ยตอกก.เพิ่มข้ึนรอยละ 29.91  
 
รายไดอื่นๆ 
 
บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดอ่ืนสําหรับป 2551 เพ่ิมข้ึนจากป 2550 จํานวน 7.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ  
37.73 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

• รายไดจากการขายเศษนํ้ามัน เพิ่มข้ึน 10.39 ลานบาท  

• กําไรจากการขายรถบรรทุกปาลม เพ่ิมข้ึน 1.71 ลานบาท 

• บริษัทฯ มีการโอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัยลดลงจํานวน 2.18 ลานบาท เนื่องจากในป 2550 บริษัทฯ มี
การโอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัยจํานวน 2.24 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนการสํารองมูลคาอะไหล
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เครื่องจักรคงเหลือ จากการตรวจสอบของบริษัทฯ พบวาอะไหลดังกลาวยังสามารถใชงานได  จึงมีการ
กลับรายการดังกลาว 

• รายไดดอกเบ้ียรับของบริษัทฯ ลดลง 1.81 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารในป 2551 ตํ่า
กวาป 2550 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การจายเงินปนผลและภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปเปนจํานวนท่ีสูง
กวาป 2550  

 
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร 
 

• บริษัทฯและบริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 58.30 เม่ือเปรียบเทียบกับยอดขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จากอัตรารอยละ 50.01 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2550  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ราคาปุยที่ปรับตัวสูงข้ึนถงึ
รอยละ 114.15 และราคาผลปาลมสดท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.99  

• คาใชจายในการขาย เพ่ิมข้ึนถึง 18.66 ลานบาท แตเม่ือเปรียบเทียบกับยอดขายแลว มีอัตราสวนลดลง
เล็กนอยจากรอยละ 3.76 ในป 2550 เปนรอยละ 3.27 ในป 2551  การเพ่ิมข้ึนดังกลาวมาจากคาขนสงที่
เพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับปริมาณขายท่ีเพิ่มข้ึน  

• คาใชจายในการบริหาร ลดลง 2.83 ลานบาท และเปรียบเทียบกับยอดขายแลว มีอัตราสวนที่ลดลงจาก
รอยละ 7.39 ในป 2550 เปนรอยละ 3.39 ในป 2551  

• คาเผื่อการลดมูลคาสินคา เพิ่มข้ึน 5.06 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดท่ีปรับตัวลดลงอยางตอเน่ืองและ
รุนแรงตั้งแตไตรมาสที่ 3  ประกอบกับราคาปุยท่ีสูงข้ึน สงผลใหตนทุนสต็อคคงเหลือ ณ ส้ินป 2551 มี
ราคาสูงกวาราคาตลาด 

• ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มข้ึน 13.45 ลานบาท เนื่องจากการทําลายเมล็ด
พันธุปาลมท่ีไมงอก ซ่ึงบริษัทฯไดนําเขามาเพ่ือขายในป 2550 แตปรากฏวาราคายางในปน้ันสูงมาก 
จนทําใหชาวสวนหันไปปลูกยางมากกวาปาลม ทําใหเมล็ดพันธุ ท่ีนําเขามาไมสามารถผาน
กระบวนการผลิตไดตามกําหนด   

 
กําไร 
 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอย มีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน จํานวน 198.08 ลาน
บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 75.40 ในขณะที่อัตรากําไรจากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับยอดขาย ลดลงจากรอย
ละ 41.20 ในป 2550 เปนรอยละ 35.30 ในป 2551 นอกจากนั้นสิทธิประโยชนในบัตรสงเสริมที่เริ่มส้ินสุดลงใน
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ป 2550 มีผลใหภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2551 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 8.70  เปนรอยละ 9.89   สงผลใหอัตรากําไร
สุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 32.48 ในป 2550 เปน 25.40 ในป 2551  อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัท
ยอยยังมีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 124.43 ลานบาท โดยมีกําไรตอหุนเทากับ 10.23 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2550 ที่มี
กําไรตอหุนเทากับ 6.39 บาท เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 60.08  
 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
 
จากกําไรสุทธิของป 2551 ท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ  21.90 ในป 2550 
เปนรอยละ 33.62 ในป 2551  
 

3. ฐานะการเงินของบริษัทฯ  
 
3.1 สินทรัพย 

 
ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยท้ังหมด 1,077.46 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจาก 1,033.88 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 4.22 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 20.03 ในป 2550 เปนรอย
ละ 30.77 ในป 2551 สาเหตุหลักมาจากรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่สําคัญดังน้ี: 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 39.58 ลานบาท เนื่องมาจาก ป 2551 มีการจายเงิน
ปนผลในอัตราที่สูงกวาป 2550 

• ลูกหนี้การคา-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน ลดลง 28.79 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายป ราคาผล
ปาลมสดตกตํ่า ทําใหรัฐบาลเขาแทรกแซงราคา โดยการพยุงราคาผลปาลมสดและกําหนด
ราคารับซ้ือนํ้ามันปาลมดิบในราคาที่สูงกวาราคาตลาด เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร  มีผลใหราคา
นํ้ามันปาลมดิบในชวงเวลาดังกลาวเกิดความผันผวน  บริษัทฯที่เกี่ยวของกันจึงชะลอการซ้ือ
นํ้ามันปาลมดิบออกไป   ในขณะเดียวกัน บริษัทฯมีการขายนํ้ามันใหกับลูกคารายอ่ืน จึงทําให
ลูกหน้ีการคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน 17.73 ลานบาท   

• สินคาคงเหลือ เพ่ิมข้ึน 10.96 ลานบาท เนื่องจาก การตกตํ่าของราคาน้ํามันปาลม ทําใหบริษัท
ฯมีการชะลอการขายนํ้ามันออกไปในชวงปลายป เพื่อรอราคาตลาดที่เหมาะสม 
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• เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ลดลง 5.75 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของหุนธนาคาร
กรุงเทพไดมีการปรับตัวสูงข้ึน บริษัทฯ จึงไดมีการขายหุนดังกลาวออกไป โดยมีกําไรจากการ
ขายเปนจํานวนเงิน 0.12 ลานบาท ซ่ึงบันทึกอยูในรายไดอ่ืนๆ 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เพ่ิมข้ึน 86.27 ลานบาท จากการลงทุนในเครื่องจักรเพ่ือขยายกําลัง
การผลิตของโรงงาน 

• สินทรัพยไมมีตัวตน เพ่ิมข้ึน 10.52 ลานบาท เกิดจากคาลิขสิทธิ์และคารับความชวยเหลือทาง
เทคนิคของกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

• สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 8.87 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําจากการซ้ือเครื่องจักรลดลง 
 

3.2 แหลงท่ีมาของเงินทุน 
 
โครงสรางของเงินทุน บริษัทฯและบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2551 เทากับ 0.09 
เทา ซ่ึงไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป 2550 โดยยังคงมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ซ่ึง
มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป 
  
สวนของผูถือหุน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุน เพิ่มข้ึนจากป 2550 จํานวนเงิน 40.61 ลานบาท 
เน่ืองมาจาก 

• 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 ซ่ึงเปนหน้ีสินหมุนเวียน 70.82 ลานบาท และ
หนี้สินไมหมุนเวียน 20.47 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2550 จํานวน 2.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.36 ซ่ึงมีสาเหตุ
หลักมาจาก 

• เจาหนี้การคา ลดลง 6.91 ลานบาท เน่ืองจากการเขาแทรกแซงราคาน้ํามันปาลมดิบของรัฐบาล
ในชวงปลายป มีผลใหราคาผลปาลมสดปรับตัวสูงข้ึน  ประกอบกับความผันผวนของราคาใน
ตลาด ทําใหบริษัทฯ ชะลอการซ้ือผลปาลมสด  
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• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ลดลง 5.39 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธิในชวงครึ่งปหลังของป 
2551 นอยกวา ในป 2550 ซ่ึงมีผลมาจากคาใชจายปุยในชวงปลายป มีจํานวนเงินสูงกวาป 
2550 ถึงรอยละ 201.64 โดยมีสาเหตุมาจากราคาปุยที่ปรับตัวสูงข้ึน  

• เจาหนี้คาซ้ือเครื่องจักร เพิ่มข้ึน 14.52 ลานบาท ซ่ึงเกิดจากการลงทุนในเครื่องจักรตาม
โครงการขยายกําลังการผลิต 

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 1.15 ลานบาท เนื่องจากภาษีหัก ณ ท่ีจายเพ่ิมข้ึน 0.53 ลานบาท 
และภาษีมูลคาเพ่ิมคางจายของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน จํานวนเงิน 0.79 ลานบาท  

 
3.3 สภาพคลองของบริษัทฯ  

 
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 138.02 ลานบาท 
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2550 ที่มีอยูจํานวน 177.60 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังน้ี 

• เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2551 จํานวน 430.68 ลานบาท  เนื่องมาจากผล
ประกอบการท่ีดีกวาปกอน 

• เงินสดท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2551 จํานวน 178.62 ลานบาท เนื่องมาจาก บริษัทฯ มี
เงินสดท่ีจายไปสําหรับการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 176.99 ลานบาท ซ่ึงโดยสวน
ใหญเปนการซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือรองรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1043(2)/2548 สําหรับ
กิจการสกัดนํ้ามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง และ
เปนการซ้ือเครื่องจักรเพ่ือรองรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 สําหรับกิจการ
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ อีกทั้งกิจการที่ควบคุมรวมกันมีเงินสดท่ีจายไปสําหรับคาลิขสิทธิ์
และคารับความชวยเหลือทางเทคนิค จํานวน 10.76 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดท่ี
ไดรับจากการจําหนายรถบรรทุกผลปาลมสด และเงินลงทุนในหุนของธนาคารกรุงเทพ 
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 ในขณะท่ีป 2550 มีเงินสดเพ่ิมข้ึน 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 

 

• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 3.41 เทาในป 2551 ตํ่ากวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2550 ซ่ึงเทากับ 4.13 เทา เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดลดลงจากการซ้ือเครื่องจักรเพื่อขยายกําลงั
การผลิตของโรงงาน และการจายเงินปนผลเพิ่มข้ึนจากป 2550  ในขณะท่ีมีหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาก การซ้ือ
เครื่องจักรตามโครงการขยายกําลังการผลิต  

• ทํานองเดียวกัน การใชเงินสดไปในโครงการขยายการผลิตของโรงงาน และการจายเงินปนผล
ระหวางกาลทําให อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 2.50 เทา ในป 2551 ตํ่า
กวาเม่ือเปรียบเทียบกับป 2550 ซ่ึงเทากับ 3.34 เท 

• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 6.08 เทา ในป 
2551 เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป 2550 ซ่ึงเทากับ 4.38 เทา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจาก
การดําเนินงาน 

 
 

3.4 รายจายลงทุน 
 

โดยสวนใหญรายจายลงทุนของบริษัทฯ จะเปนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และ
โครงการการปลูกปาลมทดแทน ซ่ึงโครงการการปลูกปาลมทดแทนนั้นจะเปนโครงการที่ตอเนื่อง และมี
ระยะเวลายาวถึง 10 ป บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการดังกลาวต้ังแตป 2544 และมีการปลูกปาลมทดแทนปละ 
ประมาณ 450 เฮกตาร  ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเม่ือมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เม่ือมีอายุ 7 ป
ข้ึนไป 

 
4.  ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคตคือ ปริมาณผลผลิต  ราคาผลปาลมสด ปริมาณ

นํ้ามันปาลมที่นํามาใชกับไบโอดีเซล  รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการแทรกแซงราคาผลปาลมสดและนํ้ามัน
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ปาลมดิบ เม่ือราคาผลปาลมสดตกตํ่า ท้ังนี้เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาลม จากท่ีไดอธิบายไปกอนหนานี้
ในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน : แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม  

 
อีกประการหนึ่ง โครงการปลูกปาลมทดแทนในสวนปาลมของบริษัทฯ ซ่ึงดําเนินการไปแลวถงึรอยละ 

45.60 ของพื้นที่ทั้งหมดของบริษัทฯ  ทําใหปริมาณผลผลิตปาลมสดของบริษัทฯ ลดลง โดยรอยละ 49.96 ของ
พ้ืนที่ปลูกปาลมทดแทนเริ่มท่ีจะใหผลผลิต แตทั้งนี้ปาลมท่ีจะใหผลผลิตเต็มท่ีตองมีอายุ 7 ป ข้ึนไป 

 
5.  คาตอบแทนของผูสอบบญัชี  

 
ก.   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี   (Audit Fee) 
 
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้ 

 
        ป 2551    ป 2552 
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ    900,000 บาท  900,000 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 3 บริษัท   140,000 บาท  140,000 บาท 
คาสอบบัญชีของกิจการที่ควบคุมรวมกัน 165,000 บาท  165,000 บาท 

 
ข.   คาบริการอ่ืน   (Non-Audit Fee) 
 
บริษัทฯ จายคาตอบแทนการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานและเครื่องจกัรที่ไดรับยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลจาก BOI สําหรับรอบปบัญชี 2552 ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 100,000 บาท ตอ
โครงการ 
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2.13       ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 
 

         -  ไมมี - 
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สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
การรับรองความถูกตองของขอมลูโดยกรรมการบริหารและผูบริหารสูงสุด 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจา
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา:- 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิ
สดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดีเพื่อใหแนใจ
วาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน
แลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทัง้การกระทาํที่
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ีเพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรบัรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจนัทศิริ เปนผูลงลายมือช่ือกาํกับเอกสารนีไ้วทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวอัญชล ี สืบจันทศิริ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

ชื่อ   ตําแหนง     ลายมอืชือ่ 
1. นายวัง ตา เลียง  ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร     
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย  กรรมการผูจดัการ       
3. นายวัง ชาง ยิง   กรรมการบริหาร        
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ กรรมการบริหาร        
5.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร        

ชื่อ  ตําแหนง     ลายมอืชือ่ 
ผูรับมอบอํานาจ 
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ กรรมการบริหาร        
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การรับรองความถูกตองของขอมลูโดยกรรมการท่ีมิใชกรรมการบริหาร 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน 
เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปน
ชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

ชื่อ    ตําแหนง     ลายมอืชือ่  

1.   นายธีระ วภิูชนิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    

2.   ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

3.   นายวศิน ปจจักขภัติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

ชื่อ  ตําแหนง     ลายมอืชือ่ 

ผูรับมอบอํานาจ     

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ           กรรมการบริหาร       
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอีาํนาจควบคุมของบริษัท 
 
1.  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปน้ี  
 

รายชือ่คณะกรรมการและผูบริหาร ตําแหนง 

1.  นายวัง ตา เลียง ประธานกรรมการ 

2.  นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5.  นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย กรรมการผูจัดการ 

6. นายวัง ชาง ยิง กรรมการบริหาร 

7.  นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ กรรมการบริหาร 

8.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร 

9.  นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต เลขานุการบรษิัทและ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. นายอําพล สิมะโรจนา ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

11. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ 

12. นายชัยรัตน ยาอีด ผูจัดการฝายโรงงาน 

13. นายสมคิด รองรัตน รักษาการผูจัดการฝายสวน 
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รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
 
 1. นายวัง ตา เลียง  

ประธานกรรมการ  
อายุ    82 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  Bachelor of Science Degree,  

University of California at Berkeley, U.S.A. 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 

 จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 
- ประธานกรรมการ  2 บริษัท 
- กรรมการ  -0- บริษัท 

 ความสัมพันธทางครอบครวั 
 ระหวางผูบริหาร   เปนบิดานายวงั ชาง ยิง 

ประสบการณ 
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร  
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั 
 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 

 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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2. นายธรีะ วภิชูนิน 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    60 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลยัวสิคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
 จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท 
- กรรมการ  5 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรเีชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการ บรษิัท อินเตอรไฮด จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรยีมจัดต้ังบริษัท ทศท, กสท, ปตท, ทอท 

 
 3. ดร. วลิาศ สินสวัสดิ์  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    65 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร  
    มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                หนา  86 : UPOICTR 

 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   1 บริษัท 

 ความสัมพันธทางครอบครวั 
 ระหวางผูบริหาร   ไมมี 

ประสบการณ 
 กรรมการ บรษิัท โชติชลิต จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากดั 

 
 4. นายวศิน ปจจกัขะภัต ิ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    55 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   1 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการ บรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรี จาํกัด 
 กรรมการ บรษิัท ประจักษววิัฒน จํากัด 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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5. นายสมชัย  จงสวัสดิ์ชัย 
กรรมการผูจัดการ 
อายุ    51 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ประกาศนยีบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  รอยละ 0.14  
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการผูจดัการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการผูจดัการ บริษัท อาหารสากล จํากดั (มหาชน)  
 กรรมการผูจดัการ บริษัท ยูเน่ียนฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง  จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรี จาํกัด 
 กรรมการ บรษิัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท สยามเอลทิปาลม จํากดั 
 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 นายกสมาคมโรงกลั่นนํ้ามันปาลม 
 กรรมการ บรษิัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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6. นายวัง ชาง ยิง  
กรรมการบริหาร 
อายุ    48 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี กฎหมาย (เกยีรตินิยม),  
    Oxford University ประเทศอังกฤษ 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   เปนบุตรชายนายวัง ตา เลยีง 
ประสบการณ 

 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเน่ียนฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด 
 กรรมการอิสระ  Jurong Cement Limited  

 (บรษิัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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7. นางสาวอัญชลี  สืบจนัทศิร ิ 
กรรมการบริหาร 
อายุ    50 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ประกาศนยีบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 เลขานุการบรษัิท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 ผูจัดการฝายบญัชีและการเงนิ บรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง  จํากัด 
 กรรมการ  บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั  
 กรรมการ บรษิัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรี จาํกัด 
 กรรมการ บรษิัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท สยามเอลทิปาลม จํากดั 

 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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8. นางสาวปยธิดา  สุขจันทร  
กรรมการบริหาร 
อายุ    40 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ประกาศนยีบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   1 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูชวยฝายบริหารและผูจัดการแผนกวเิคราะห  
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ บรษิัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรี จาํกัด 
 กรรมการ บรษิัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท สยามเอลทิปาลม จํากดั 
 ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรพัย  

บริษัทหลกัทรพัย คาเธยแคปปตอล จํากดั 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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9. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  
เลขานุการบรษิัทและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    68 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  สังคมวิทยามหาบัณฑิต  
    มหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

เนติบัณฑิตไทย 
นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินยิมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง 
 

10. นายอําพล สิมะโรจนา 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
อายุ     52 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมีวิศวกรรม)  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ประกาศนยีบตัร DCP รุนท่ี 37/2003  
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตีประสบการณ 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด  
 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ดีทีเอสแอล จํากดั 
 ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด  
 ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 11. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม  

ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ 
อายุ    55 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี วทบ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  รอยละ 0.01 
ความสัมพันธทางครอบครวั  

 ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 นักเคมี บริษัท เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด 
 

 12. นายชัยรัตน ยาอีด 
ผูจัดการผายโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม 
อายุ    38  ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตร ี: วทบ.  

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)  ม.เกษตรศาสตร 
ปรญิญาโท : วศม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)   ม.ธรรมศาสตร 

 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 

 

 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูจัดการฝายผลิต: บ.กรนีสปอต จํากัด โรงงานสุราษฎรธาน.ี 
 ผูจัดการฝายวางแผนการผลิตและโลจิสติกส  
บ.มาจอเรตต (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผูจัดการแผนกผลิต  บ.พัลส โปรดักช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด    
 วิศวกรการผลติ  กลุมธรุกิจบรรจภุัณฑ เครือซิเมนตไทย 
 เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ  บ.ไทย คิว พี จํากัด 

 
13. นายสมคดิ รองรตัน 
รักษาการผูจัดการฝายสวน 
อายุ    58  ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรเกษตร (เกยีรตินิยม),  
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปรญิญาตรี เกษตรศาสตร (ปฐพีวิทยา),  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  

 ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูจัดการสวนกระบี่ บรษิัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 อาจารย วิทยาลัยคณาสวัสดิ ์

 
หมายเหตุ : กรรมการทุกทานของบริษัทฯเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดใน

หนังสือรับรอง 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                หนา  94 : UPOICTR 

 
2.  ขอมลูการดํารงตําแหนงของผูบริหารบริษัทฯท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบรษิัทยอยและบริษัทท่ี
เกี่ยวของ 
 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทยอย 
 ช่ือ บริษัทฯ LST UFC บ.พันธศร ี บ.พันธศร ี บ.ประจักษ 
     วิวัฒน จก. จก. วิวัฒน จก. 

1 นายวงั ตา เลยีง X X     
2 นายวงั ชาง ยิง // // X    
3 นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย // // // / / / 
4 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ // // // / / / 
5 นางสาวปยธิดา สุขจันทร //  / / / / 

 
  หมายเหตุ 
  X หมายถึง ประธานกรรมการ 
  / หมายถึง กรรมการ 
  // หมายถึง กรรมการบริหาร 
  LST หมายถึง บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

UFC หมายถึง บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 95 : UPOICTS 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 
บริษัทฯมิไดรายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวารอย

ละ 10 ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2551  ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่ไมมี
นัยสําคัญตามประกาศของ กลต.  
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 96 : UPOICTT 

  

เอกสารแนบ 3 : อืน่ๆ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และขอมูลท่ีปรากฏใน
รายงานประจําปแลว เห็นวา งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะ
รักษาไวซ่ึงทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  

 

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ได
ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการส่ือสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โดย
ปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงบริษัทฯตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือม่ันอยาง
มีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
แสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว 
 
 

       
นายวงั ตา เลยีง        นายสมชัย  จงสวัสดิ์ชัย 
ประธานกรรมการ       กรรมการผูจัดการ 


