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ขอมูลสรุปบริษัท 
 
 
 
 

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ให
ยกเลิกหัวขอนี้ 
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สวนท่ี 1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
 

1.1 ขอมูลทั่วไป 
 

ขอมูลบรษิทั 
 
ชื่อบริษทั   : บริษัท สหอตุสาหกรรมน้าํมันปาลม จํากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536000404 (เดิมเลขที ่บมจ.114) 
Home Page   : www.upoic.co.th 
ประเภทธุรกิจ   : ทําสวนปาลม และสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

  และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 
ทุนจดทะเบยีน   : 324,050,000 บาท 
จํานวนหุนสามัญ  : 324,050,000 หุน 
ที่ออกจําหนายแลว  
มูลคาท่ีตราไวหุนละ  : 1 บาท 
สํานักงานใหญ   : 64 ชั้น 1 ซ. บางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
  โทรศพัท 02-744 1046-8 
  โทรสาร  02-744 1049 

สํานักงานกระบ่ีและโรงงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง  
  อําเภอเหนือคลอง  กระบี ่81130 
  โทรศพัท 075-666 075-80 
  โทรสาร  075-666 072 

สวนปาลมของบริษัท  :  บรษิัทและบริษทัยอยมีพื้นทีป่ลูกปาลม 44,354.82 ไร 
   (7,096.77 เฮคเตอร) เปนพื้นทีป่ลูกปาลมจริง  
   โดยไมรวมพื้นท่ีของอาคาร, หนองบึง, พื้นที่สํารอง และ 
   พื้นที่เพาะกลาปาลมน้ํามัน 

รายละเอยีดของสวน 
1. สวนกระบี่นอย   7,359.31 ไร (1,177.49 เฮคเตอร) 
   78 หมู 4 ตําบลกระบี่นอย อาํเภอเมอืง กระบี ่
2. สวนเขาพนม   5,191.19 ไร (830.59 เฮคเตอร) 
   38/2 หมู 8 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี ่
3. สวนเขาเขน   3,032.25 ไร (485.16 เฮคเตอร) 
   ตําบลอาวลึกใต อําเภออาวลึก กระบี่ 
4. สวนบานหมาก   3,840.75 ไร (614.52 เฮคเตอร) 
   65/1 หมู 6 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี 
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5. สวนเกาะนอย   3,582.38 ไร (573.18 เฮคเตอร) 
   904 หมู 2 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี 

รวมพื้นท่ีปลูกปาลมของบริษัท  23,005.88 ไร (3,680.94 เฮคเตอร) 
 

6. สวนเคียนซา   8,467.44 ไร (1,354.79 เฮคเตอร)  
เปนท่ีดินสัมปทานของบริษัทยอย 

   229 หมู 2 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี 
7. สวนชัยบุร ี   12,881.50 ไร (2,061.04 เฮคเตอร)  

เปนท่ีดินสัมปทานของบริษัทยอย 
   16 หมู 5 ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี 

รวมพื้นท่ีปลูกปาลมของบริษัทยอย 21,348.94 ไร (3,415.83 เฮคเตอร) 
 

รวมพื้นท่ีปลูกปาลมท้ังหมด  44,354.82 ไร (7,096.77 เฮคเตอร) 
 

นิติบคุคลทีบ่ริษัทถือหุนตัง้แตรอยละ 10 ข้ึนไป 
 

1. ชื่อบริษทั  : บริษัท พนัธศรีววิฒัน จาํกัด 
สํานักงาน  : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  

   ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบ่ี 81130 
   โทรศพัท 075-666 075-80 
   โทรสาร  075-622 072 

ประเภทธุรกิจ   : ถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษทั พันธศรี จํากัด   

   และบรษิัท ประจักษวิวฒัน จํากัด   

   ที่ถอืสัมปทานสวนปาลมน้ํามัน  
   มีพื้นที่สัมปทานรวม 30,600 ไร 

ทุนจดทะเบยีน   : 27,400 หุน (มูลคาทีต่ราไวหุนละ 10,000 บาท) 
จํานวนหุนสามัญ  : 27,394 หุน คิดเปนรอยละ 99.98 
ท่ีบรษิัทถอือยู  

 
หมายเหตุ :  

บริษัท พันธศรี จํากัด 
สํานักงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  

   ตําบลหวยยูง อําเภอเหนอืคลอง กระบี่ 81130 

   โทรศัพท 075-666 075-80 

   โทรสาร  075-666 072 
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ท่ีตั้งสัมปทาน  : ตําบลชัยบุรี ก่ิงอําเภอชยับุรี สรุาษฎรธานี 

พ้ืนท่ีสัมปทาน  : 20,000 ไร 

ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2528 ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2558 

ทุนจดทะเบียน  : 500 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10,000 บาท) 
 

บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
สํานักงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  

  ตําบลหวยยูง อําเภอเหนอืคลอง กระบี่ 81130 

  โทรศัพท 075-666 075-80 

  โทรสาร  075-666 072 

ท่ีตั้งสัมปทาน  : ตําบลเคียนซา และตําบลคามวารี อําเภอเคยีนซา  

  สุราษฎรธานี 
พ้ืนท่ีสัมปทาน  : 10,600 ไร 

ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันท่ี 9 กรกฎาคม 2527 ถึง วันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

ทุนจดทะเบียน  : 5,000 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1,000 บาท) 

 

2. ชื่อบริษทั  : บริษัท สยามเอลิทปาลม จาํกัด 
สํานักงานใหญ  : 64 ชั้น 1 ซ. บางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260 
  โทรศัพท 02-744 1046-8 
  โทรสาร  02-744 1049 

สํานักงานกระบี่ : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  

  ตําบลหวยยงู อําเภอเหนอืคลอง กระบี ่81130 

  โทรศัพท 075-666 075-80 

  โทรสาร  075-666 072 

ประเภทธุรกิจ  : เพาะเมล็ดพนัธุปาลม 

ทุนจดทะเบยีน  : 5,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) 

จํานวนหุนสามัญ : 2,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 50.00 

ท่ีบรษิัทถอือยู  
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บุคคลอางองิอ่ืนๆ 
 

1. นายทะเบยีนหุน 
 
ชื่อ    : บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานท่ีสํานักงาน  : 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
     โทรศพัท 02-359 1200/01 
     โทรสาร  02-359 1259 

 
2. ผูสอบบญัช ี 
 
ชื่อ    :  นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล 

      เลขทะเบียนผูสอบบัญชรีับอนุญาต 3844 
สถานท่ีสํานักงาน    :  บรษิัท สํานกังาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

     ชั้น 33 อาคารเลครชัดา เลขที ่193/136-137  
     ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
     โทรศพัท  02-264 0777, 02-661 9190 
     โทรสาร  02-264 0789/90, 02-661 9192 

จํานวนปท่ีเปนผูสอบบัญช ี :  4 
ใหบริษัท  
ความสัมพันธหรือการมี  : เปนผูสอบบัญชีของบริษทัยอย บริษทัที่เก่ียวของ และ
ของบริษทั และ     กิจการที่ควบคุมรวมกัน 
สวนไดเสียกับบริษทั / 
บริษทัยอย /ผูบริหาร / 
ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
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1.2   ปจจัยความเสี่ยง 

 
1. สภาพภูมิอากาศ  

เน่ืองจากวตัถดิุบหลักของบริษัทและบริษทัยอยมาจากผลผลติทางการเกษตร 
แนวโนมผลการดําเนินงานของบริษทัและบรษิัทยอยยงัคงขึ้นอยูกับปจจัยทีค่วบคมุไมได 
ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปรมิาณน้ําฝน และผลผลติของวัตถุดิบทีอ่อกสูตลาดในแตละฤดูกาล 
นอกจากนี ้ ในสวนของบรษิัทเองยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาผลปาลมสด ซ่ึงเปนตนทุน
การผลิตหลักของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

 
2. ราคาน้าํมนัปาลมผันผวน 

ราคาน้ํามันปาลมดิบรายเดือนโดยเฉลี่ยในป 2552 มีการเคลื่อนไหวในชวงระหวาง 
21.48-27.51 บาทตอกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 24.33 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 
16 จากป 2551 ในปจจุบัน มีความตองการใชนํ้ามันปาลมเพื่อนําไปผลิตเปนพลังงาน
ทดแทน จึงทําใหราคาน้ํามันปโตรเลียมกลายมาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนกําหนดราคา
น้ํามันปาลมดวย ซึ่งยิ่งจะทําใหราคาน้ํามันปาลมในปจจุบันมีความผันผวนมากขึ้น อยางไรก็
ตาม บริษัทสามารถบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากภาวะความเสี่ยงดังกลาวได
จากการบริหารจัดการสินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาเพื่อจําหนายอยางระมัดระวัง 
และจะตองติดตามตัวเลขที่เก่ียวของกับผลผลิต การสงออก ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียมในตลาดโลกอยางใกลชิด เพื่อใช
คาดการณราคาและปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู 

 
3. จํานวนโรงงานสกัดน้าํมนัปาลมดบิเพิม่ข้ึนอยางตอเนื่อง  

จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พรอมๆ กับโรงงานที่มี
อยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 
65 โรง สวนใหญอยูในเขต จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของ
โรงงานรวมทั้งส้ินประมาณ 18 ลานตันผลปาลมสดตอป ซึ่งไมสอดคลองกับผลปาลมสดในป 
2552 ที่มีปริมาณ 8,021,495 ตัน (ลดลงจากป 2551 คิดเปนรอยละ 13.31) จากพื้นที่
เพาะปลูกปาลมที่ใหผลผลิตแลวที่มีอยูประมาณ 2.8 ลานไร ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิต
โดยรวมของโรงสกัดทั้งหมดอยูประมาณรอยละ 44 สงผลใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด
ในราคาสูง โดยไมคํานงึถึงคุณภาพเทาที่ควร  
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อยางไรก็ตาม การท่ีบริษัทมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพ
มาตรฐานตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลม
ท่ีครบวงจรจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได 

 
4. พื้นที่ปลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพื้นที่สัมปทาน  

เน่ืองจากบริษัทมีพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันที่เปนพื้นท่ีสัมปทานประมาณ 21,349 ไร 
คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นท่ีปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 
12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 5  ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,467.44 
ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 4 ปขางหนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ
ซ่ึงอาจถูกปรับเงื่อนไขการเชา ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบาย
ไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอก
ในสัดสวนสูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทานสงผลไปยังตนทุน
วัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทคาดวาจากการที่บริษัทเปนผูประกอบการรายใหญที่มีความสัมพันธที่
ดีกับชาวสวนปาลมบริเวณใกลเคียงและมีการซ้ือผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเน่ืองจะ
ทําใหแนวโนมที่บริษัทจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบลดลง นอกจากนั้น การที่
บริษัทมีระบบการผลิตที่ไดรับการปรับปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอ จะทําใหบริษัทสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได 

 
5. การจาํหนายน้าํมนัปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ 

ในป 2551 และป 2552 บริษัทมีการจําหนายนํ้ามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลม
ดิบ และผลปาลมสดใหกับลูกคารายใหญรายเดียว ซึ่งไดแก บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอยละ 87 และรอยละ 92 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิด
ความเส่ียงในดานการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนสําคัญแตเน่ืองจาก LST มี
ความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทมาเปนเวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง และมี
ชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึงเชื่อม่ันวาโอกาสความเสี่ยงจาก
การสูญเสียลูกคารายน้ีไป หรือลูกคารายน้ีประสบปญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้นนอย 
นอกจากนั้น บริษัทยังมีความสามารถในการขายสินคาใหกับลูกคารายอื่นไดอีกดวย 
โดยเฉพาะในปจจุบันน้ํามันปาลมมิไดนํามาใชเพื่อการบริโภคเพียงอยางเดียว แตยัง
สามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนไดอีกดวย  ทําใหน้ํามันปาลมเปนที่ตองการทั้งใน
ตลาดในประเทศและตางประเทศ 
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 8 : UPOICTE 

1.3   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

1. ความเปนมา 
 ผูเริ่มจัดตั้งบรษิัทฯ คอื นายวิชัย นามศริิชัย  ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนติิบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขท่ี 664/2521 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2521 
ดวยเงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อดําเนนิธุรกิจผลตินํ้ามันปาลมดิบจากผลปาลมสด โดย
บริษัทฯมีสวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพื้นทีป่ลูกรวมมากกวา 30,625 ไร ในจงัหวัด
กระบี่และจังหวัดสุราษฎรธานี  

ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพฒันาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดีซี ซ่ึงเปนสถาบัน
การเงินเพื่อการพฒันาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ หลังจากซ้ือหุนรอยละ 47 ของบริษทัฯ จากกลุมผูถอืหุนท้ังชาว
ตางประเทศและในประเทศ 

ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญคร้ังที ่1/2537 วันท่ี 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนุมัติ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท เพือ่แลกกบัหุนทั้งหมดของบริษทั พันธศรีววิฒัน จํากัด ในราคาหุนละ 
40.9985 บาท บริษัทพนัธศรีวิวฒัน จํากัด มีบรษิัทยอย 2 บริษทั ซึ่งเปนเจาของสัมปทานสวนปาลม
น้ํามันสองแหง มีพื้นท่ีปลกูปาลมทั้งหมดมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี ท้ังนี้การ
แลกเปลี่ยนหุนดังกลาวมีมูลคารวมท้ังส้ิน 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บรษิัทพันธศรี
วิวฒัน จํากัดในครั้งนี ้ ทําใหบริษัทฯมีพืน้ที่ปลูกปาลมนํ้ามันมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ มากกวา 
44,440 ไร   

เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่าํสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนจากผู
ถือหุนรายใหญของบริษทัฯ คือ บรรษัทพฒันาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST 
MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD จาํนวน 13,600,763 หุน คดิเปนรอยละ 41.97 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด เม่ือรวมกบัหุนเดิมท่ีมีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทํา
ใหบรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ โดยถือหุน
ท้ังหมดคิดเปนรอยละ 66.29   

ณ ส้ินป 2552 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษทัฯ รอยละ 69.96 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญในปที่ผานมา 
 
เปลี่ยนแปลงมลูคาหุนที่ตราไว (Par Value) : จาก 10 บาทเปน 1 บาท 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการไดมีมติ

อนุมัติใหเปลี่ยนมูลคาหุนท่ีตราไว (Par Value) จากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 1 บาท เพื่อใหหุนของ
บริษัทมีสภาพคลองในตลาดหลักทรัพยฯสูงขึ้น  

 
การกํากับดูแลกิจการ : เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการทีม่ีอํานาจลงนามแทนบริษทั 
 
จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีหนังสือเวียน

เรื่องการปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยหามกรรมการ
ตรวจสอบมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการจึงมีมติใหเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท โดยแยกรายชื่อกรรมการตรวจสอบออก และแกไขหนังสือรับรอง ขอ 3 

 
การกํากับดูแลกิจการ : เปล่ียนตําแหนงของนาย วัง ชาง ยิง จากกรรมการบรหิาร 
เปน กรรมการ  
 
จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีหนังสือเวียน

กําหนดนิยามการเปน “กรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน” ดังนั้น เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2552 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนตําแหนงของนาย วัง ชาง ยิง จากกรรมการบริหาร 
เปน กรรมการ 

 
การกํากับดูแลกิจการ : การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจ  
 
บริษทัไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกจิการท่ีดี อันเปนปจจัยในการ

เสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
เทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกจิเติบโตอยางยั่งยืน 
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จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ โดยไดรบัการ
อนุมัตจิากคณะกรรมการไปเมื่อวันที ่13 สิงหาคม 2552  

 
บริษทัตระหนกัดีวาการปฏิบัตติามจรยิธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนส่ิงจําเปน

ตอความมั่นคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว บรษิัทเชือ่ม่ันวาการมีหลักปฏิบตัิเก่ียวกับ
จริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการเสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแลกจิการท่ีดี บรษิัทจึง
ไดมีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพือ่ใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน โดยถือเปนการประมวล
ความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 
2552 พรอมท้ังประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษทัไดรับทราบ และไดจดัใหมี
กระบวนการติดตามการปฏิบัตติามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง 

 
การผลิต :  โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพภายใตกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  
 
บริษัทไดดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพเพื่อนําไปใชเองภายในโรงงาน

และจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค  
 

(ดูรายละเอียดหนา 83-84 : ภาพรวมทางดานการปฏิบตัิงาน) 
 

 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 11 : UPOICTE 

2. การประกอบธุรกิจ 
 บริษทัฯดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯคอืบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนโรงกลั่น
น้ํามันปาลมดิบ ผลตินํ้ามันพืชตรา หยก และผลิตภัณฑอื่นเชน ไขมันผสม และเนยเทียม  เปนตน 

บริษทัฯไดถือหุน 99.98% ในบรษิทั พันธศรวีวิัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็ม
มูลคา 274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซ่ึงเปนเจาของ
สวนปาลมน้ํามัน โดยบริษัทฯไดมีการเชาสวนปาลมนํ้ามันจากบริษัท พนัธศรีวิวฒัน จํากัด 
นอกจากนี้แลวบรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากัด ไดถอืหุน  99.99% ของบริษัท พันธศร ีจํากัด (ทุนจด
ทะเบยีนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) 
และบรษิัทประจักษววิฒัน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุน
สามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) ทั้งสองบริษทันี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันใน
เขตพื้นทีอ่ําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธาน ี เปนจํานวนทั้งสิน้ 30,600 ไร จาก
กรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป  มีพืน้ท่ีปลกูปาลมน้ํามันอยู 21,349 ไร  

นอกจากนั้น เม่ือตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาลม 
จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5 ลานหุน มูลคาหุน
ละ 10 บาท) เพื่อดําเนินการผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม โดยเปนการรวมทุนกับ Center de 
Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึ่ง
เปนองคกรพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฝร่ังเศส มีความเชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาดานการเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันซ่ึงเปนสวนของบริษัทเองอยู  
23,005.88 ไร เม่ือรวมกับพื้นที่ท่ีสัมปทานท่ีบริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพื้นท่ีปลูก
ปาลมท้ังหมด 44,354.82 ไร หรือ 7,096.77 เฮกตาร  ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย แตบริษัทก็ยังคงตองซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานงาน
สกัดนํ้ามันปาลมดิบ   ซ่ึงมีกําลังการผลิต 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง  โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ 
น้ํามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ สวนผลิตภัณฑอื่นๆนั้นเปนผลพลอยไดจากการสกัด
น้ํามันปาลมดิบ 
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  โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ   บรษิัทยอย  และกิจการที่ควบคุมรวมกนั 

 
 
3. โครงสรางรายได 

    หนวย : ลานบาท 

ป 2552 ป 2551 ป 2550 
ผลิตภัณฑ/บริการ 

ดําเนิน
การ
โดย 

จํานวน
เงนิ 

% 
จํานวน
เงิน 

% 
จํานวน
เงนิ 

% 

น้ํามันปาลมดิบ บริษทั 692 84.00 1,098 84.12 541 84.80 
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ บริษทั 93 11.27 137 10.49 74 11.60 
อื่นๆ บริษทั 38 4.73 70 5.39 23 3.60 
รวมมูลคาการจําหนาย  823 100.00 1,305 100.00 638 100.00 
 

 

 50% 

99.99% 99.99% 

99.98% 

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 

บจ. สยามเอลิทปาลม 
(กิจการท่ีควบคุมรวมกัน) 

บจ. พันธศรีวิวัฒน 
(เจาของสวนปาลมนํ้ามันท่ีชัยบรุีและเคียนซา) 

บจ. พันธศรี 
(เจาของสัมปทานท่ีดินชัยบุรี) 

บจ. ประจักษวิวัฒน 
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา) 
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1.4   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

1)  ลักษณะของผลิตภัณฑ  
  1.1 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนน้ํามันท่ีไดจากการสกัดผลปาลมสด โดยมี

อัตราเปอรเซ็นตน้ํามันมากนอยขึ้นอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสด
ท่ีซื้อจากเกษตรกรรายยอยจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันอยูท่ีรอยละ 15 – 17 แตถาเปนผลปาลมสดจาก
สวนของบริษัทฯเองจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันถึงรอยละ 20 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม ซ่ึงเปน
วัตถุดิบในการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 

  1.2 น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดเมล็ด
ในปาลม โดยมีอัตราเปอรเซ็นตน้ํามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบ
สําหรับผลิตอาหารสัตว  

น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเน่ืองอื่น เชน 
น้ํามันปรุงอาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเค็ก เนยโกโก  ไอศครีม  ครีมเทียม  สบู  
แชมพู เทียนไข กลีเซอรีน สีอะมินส สวนผสมอาหาร เคมีภัณฑ เคลือบดีบุก  อาหารสัตว และอื่นๆ 
นอกจากนี้ ในปจจุบัน น้ํามันปาลมยังใชเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเปน
พลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียมได 

น้ํามันปาลมเปนน้ํามันท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมท่ีสูงกวา และมีเบตาแคโรทีนสูง ซ่ึง
เปนประโยชนตอสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับที่ต่ํากวาน้ํามันพืชชนิดอื่น ทําใหไมเคลือบติด
ส่ิงท่ีทอด ทําใหอาหารที่ทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน  

 

การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ 

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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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ 
 

1. บัตรสงเสริมการลงทุน 
 บริษทัฯ ไดรับสิทธพิเิศษทางภาษีตามพระราชบัญญัตกิารสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามรายละเอียดดังนี้ 
1.1 บตัรสงเสริมการลงทนุเลขที่ 1817/2539 สําหรับกิจการผลิตน้ํามันเมลด็ใน

ปาลมดิบ (CPKO) จากเมล็ดในปาลม ขนาด 4.17 ตนัเมล็ดในปาลมตอชัว่โมง โดยไดรับสิทธใินการ
ยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันที ่ 11 มีนาคม 2541 ถึง 
10 มีนาคม 2549 และไดรบัลดหยอนภาษีเงินไดนิติบคุคลสําหรบักําไรสุทธทิี่ไดรับจากการลงทุนใน
อัตรารอยละ 50 ของอตัราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที ่11 มีนาคม 2549 ถึง 10 มีนาคม 2554  

1.2 บตัรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2548 โดยไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญตัิการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอชัว่โมง และกิจการผลิตไฟฟาจากชีว
มวล ปละ 5,760,000 KWH ท้ังนี้ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธพิิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับ
ยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคล สําหรบักําไรสุทธิทีไ่ดจากการประกอบกิจการที่ไดรบัการสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและเงินทุนหมุนเวยีน มีกําหนดระยะเวลา 8 ปนับ
จากวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันท่ี 7 มกราคม 2552)  

1.3 บัตรสงเสริมเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันท่ี 18 ธนัวาคม 2550 โดยไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญตัิการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจาก
กาซชีวภาพ มีกําลังการผลติ 2 เมกะวตัต โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคล สําหรับ
กําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกจิการน้ัน ซ่ึงบริษัทฯ ยัง
ไมไดเริ่มใชสิทธพิิเศษดังกลาว  

1.4 บตัรสงเสริมเลขท่ี 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 เปนของกจิการที่
ควบคุมรวมกนั โดยไดรับสิทธพิิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญตัิการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพนัธุปาลม โดยไดรับสิทธใินการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคล สําหรับกําไร
สุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวม
คาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ปนบัจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น ซึ่งกิจการท่ีควบคุมรวมกันยังไมไดเร่ิมใชสิทธพิิเศษดังกลาว 

 
2.  การเชาทีดิ่นสัมปทาน 

 บริษทัฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมน้ํามันจากบรษิัทพันธศรวีวิฒัน จํากัด ซึง่เปนบรษิัท
ยอยของบริษทัฯ บริษทั พนัศรีววิฒัน จาํกัด ไดเชาสัมปทานที่ดินสองแหงคือชยับุรีและเคียนซาจาก
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บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษทั ประจกัษววิฒัน จํากัด ตามลําดับ ซึ่งท้ังสองเปนบรษิัทยอยของ
บริษัทพันธศรวีิวฒัน จํากัด ที่ดินสัมปทานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานท่ีดินอําเภอชัย
บุรี จังหวัดสุราษฎรธาน ี จํานวน 20,000 ไร จะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2558 และสัมปทาน
ท่ีดินอําเภอเคยีนซา จังหวัดสุราษฎรธาน ีจํานวน 10,600 ไร จะหมดอายุในวันที ่8 กรกฎาคม 2557 

 สําหรับสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซาน้ี บริษัท พันธศรวีิวฒัน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงาน 
ธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ท่ีดินนีเ้ปนท่ีดินราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการ
ทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นบัแตวันท่ี 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลัง
ตั้งแตป 2534  บริษัท ประจักษวิวฒัน จาํกัด ไดบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินดังกลาวไวแลวในงบ
การเงินจนถึงป 2550  
 

2)  การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ก.   นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ 
 
กลยุทธการแขงขนั 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็น

ไดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคนํ้ามันปาลมตอคนตอปของไทย
ยังคงอยูในระดับต่ํา และนอกจากนั้นน้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวานํ้ามันพืชประเภทอื่นๆ ทําให
น้ํามันปาลมไมมีปญหาดานตลาดรองรับท้ังตลาดภายในและตางประเทศ ที่ผานมาบริษัทฯผลิต
น้ํามันปาลมเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก ในอดีตที่มีผลผลิตออกมามากเกิน
ความตองการในประเทศ เน่ืองจากสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่
ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ บริษัทฯก็จะสงออกเพื่อท่ีจะเปนหนทาง
หนึ่งที่จะชวยใหบริษัทฯ สามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทางตรงกันขามถาผลผลิตปาลมสด
ออกมาคอนขางนอย และราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศอยูในระดับต่ําในขณะที่ราคาตลาดโลกก็อยู
ในระดับต่ําเชนกัน จะทําใหเกิดการแขงขันราคากันเองในประเทศ    

เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทฯจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับต่ํา โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอย
ท่ีสุด และเพิ่มปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิต 

 
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซ่ึงปจจุบันมีอยูประมาณ 12 โรงงาน และ

มากกวารอยละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบทั้งหมดในประเทศ  เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามัน
ปาลมรายใหญเพียง 2-3 รายเทาน้ัน ดังน้ันในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย  จะทําใหปริมาณ
น้ํามันปาลมดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํามันปาลมท้ังหมดในประเทศ  ซ่ึงบางคร้ังรัฐบาล
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ตองมีการอนุมัติใหมีการนําเขานํ้ามันปาลม ดังเชน เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติใหนําเขาน้ํามันปาลมดิบใส ปริมาณ 30,000 ตัน เพื่อบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณน้ํามัน
ปาลมในระบบ ในทางตรงขามในชวงท่ีมีผลปาลมสดออกมามาก  ก็จะทําใหปริมาณนํ้ามันปาลมดิบ
มีปริมาณมากเชนเดียวกัน  ซึ่งบริษัทฯก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขายใน
ประเทศ  

 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
บริษัทฯไดจําหนายนํ้ามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบแกโรงงานกลั่นน้ํามันพืช

บริสุทธิ์และโรงงานทําสบูเปนหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี 
กากเมล็ดในปาลมจะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเลี้ยงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงาน
เพื่อเปนอาหารสัตว  ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการ
ควบคุมของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางท่ีจะสง และคุณภาพของน้ํามัน
ปาลมดิบ  น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม   

 
สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
ในป 2552 บริษัทฯไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ  

 
ข. ภาวะการแขงขัน  
 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมป 2552   
ปาลมน้ํามันเปนพืชนํ้ามันที่ใหผลผลิตตอไรสูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด และยังเปนพืชท่ีมีตนทุน

การผลิตนํ้ามันต่ํากวาพืชชนิดอื่น นํ้ามันปาลมจึงเปนมันพืชสําหรับการบริโภคที่มีราคาถูกท่ีสุด 
สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวาง
ท้ังในอุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหาร รวมถึงการนําไปใชในการผลิตพลังงานทดแทนในชวง 2-
3 ปที่ผานมา โดยมูลคาของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000 ลานบาท  

 
ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย และไนจีเรีย โดยมี

ปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมตอปเรียงตามลําดับคือ 20 ลานตัน 18 ลานตัน 1.3 ลานตัน และ 1 ลาน
ตัน โดยอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลม คิดเปนมากกวารอยละ 90 ของ
ผลผลิตท้ังหมด  

 
พื้นที่ใหผลผลิต ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมนํ้ามันท่ีใหผลผลิตแลวประมาณ 2.8 

ลานไร โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกท้ังหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบ่ี สุราษฎรธานี ชุมพร และตรงั 
แนวโนมพื้นท่ีการปลูกปาลมนํ้ามันจะขยายอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
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ภาคเหนือและภาคอีสาน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการศึกษาทดลองที่กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการ
มาเปนเวลา 5 ป ตามโครงการพืชพลังงาน ประกอบกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและ
น้ํามันปาลมป 2551-2555 โดยเฉพาะการขยายพื้นที่เพาะปลูกปละ 500,000 ไร รวม 2.5 ลานไร 
รวมถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551-
2565) โดยเฉพาะการใชน้ํามันปาลมเปนวัตถุดิบหลัก เพื่อทดแทนการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศและมุงสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซล B3 B5 และพัฒนาถึง B10 ทําใหเกษตรกร
ผูสนใจริเร่ิมปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มมากขึ้นท่ัวทุกภาค ประมาณการไดวาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคอีสาน จะขยายพื้นที่ปลูก 100,000 ไร/ป สวนในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออกจะขยาย
พื้นที่ปลูกประมาณปละ 300,000  ไร นอกจากนี้จะมีการปลูกทดแทนเฉพาะพื้นที่ภาคใตอีก
ประมาณ 20,000 ไร/ป 

หากมีการขยายพื้นท่ีปลูกเปนเชนนี้จะกอใหเกิดความตองการปจจัยการผลิตและแรงงานเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะการสรางงานใหกับเกษตรกรในภาคเหนือและภาคอีสาน ทาํใหเกษตรกรมีรายได
เพิ่มมากขึ้นและลดปญหาการเคลื่อนยายแรงงานระหวางภาคไดดวย นอกจากนี้ ความตองการเมล็ด
พันธุจะเพิ่มขึ้นปละ 10 ลานเมล็ด ซึ่งจะทําใหธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2552 ทั้งปริมาณผลปาลมสดและราคาปรับตัวลดลงจากป 2551  

โดยผลปาลมสดลดลงจาก 9.2 ลานตันในป 2551 เปน 8.0 ลานตันในป 2552 โดยผลผลิตตํ่าสุดอยู
ในเดือนธันวาคม ที่ 430,145 ตัน สูงสุดในเดือนมีนาคมท่ี 828,083 ตัน  ทําใหการผลิตน้ํามันปาลม
ดิบทั้งป อยูท่ี 1,345,245 ตัน ลดลงประมาณรอยละ 13 จากป 2551 จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะ
เห็นวาอัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2552 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยอยูที่
รอยละ 16.8 ซ่ึงอยูในระดับเดียวกับป 2551  โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปน้าํมันปาลมดิบ 
ณ ส้ินป 2552 จํานวน 137,559 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 
2551 ที่ 107,947 ตัน  
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กําลังการผลิต  
การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมี

โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบประมาณ 65 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งส้ินประมาณ 18 
ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ยังคงสูงกวาปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในป 2552 ที่ 8 ลานตัน 
จากพื้นที่เพาะปลูกที่ใหผลผลิตแลวที่มีอยูประมาณ 2.8 ลานไร จะเห็นวากําลังการผลิตของโรงสกัด
น้ํามันปาลมดิบมีมากกวาอุปทานของผลปาลมสดที่มีอยูในปจจุบันกวารอยละ 50 ภาวะความไม
สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดังกลาวสงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปน
อุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย 

 
สถานการณตลาดและราคา  ในป 2552 ราคานํ้ามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยต่ํากวาป 

2551 นับเปนการพักตัวหลังจากการปรับตวัสูงขึ้นติดตอกันเปนเวลา 3 ป โดยในเดือนมกราคม 
ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนท่ีสามของประเทศมาเลเซีย (Bursa 
Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับต่าํสุดของปที ่ 1,740 ริงกติตอตัน และปดแตะ
ระดับสูงสุดของปในเดอืนพฤษภาคมที ่ 2,789 ริงกติตอตัน เฉลีย่แลวทั้งป 2552 ราคานํ้ามันปาลม
ดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 2,232 ริงกิตตอ
ตัน เปรียบเทยีบกับ 2,852 ริงกิตตอตันในป 2551 คิดเปนลดลงรอยละ 22 

 
สวนสถานการณดานราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศในป 2552 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวง

ตัวไมมากนักเม่ือเทียบกับป 2551 โดยแกวงตัวอยูในชวงระหวาง 21.48 – 27.51 บาทตอกิโลกรัม 
(เทียบกับ 17.02 - 36.26 บาทตอกิโลกรัมในป 2551) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาลมสด
ในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 3.14 – 4.70 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 2.88 – 6.05 บาทตอ



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                        หนาท่ี  19 : UPOICTF  

กิโลกรัมในป 2551) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยท้ังปของผลปาลมสดและนํ้ามัน
ปาลมดิบท่ี 3.99 และ 24.33 บาทตอกิโลกรัม (เม่ือเปรียบเทียบกับป 2551 ท่ี 4.56 และ 28.96 บาท
ตอกิโลกรัม ตามลําดับ) ทั้งนี้เนื่องจากอุปสงคตอน้ํามันปโตรเลียมลดลง ทําใหราคาน้ํามันดีเซลโดย
เฉลี่ยลดลง ความตองการนํ้ามันปาลมเพื่อผลผลิตไบโอดีเซลจึงนอยลงดวย  

 
ในปจจุบันราคาขายสงของน้ํามันปาลมบรรจุขวดจะถูกควบคุมโดยกรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย ผูผลิตนํ้ามันพืชจะไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑในราคาที่สูงกวาราคาควบคุม 
อยางไรก็ตามในกรณีท่ีผูผลิตประสบกับปญหาการขึ้นราคาของวัตถุดิบ ก็สามารถเสนอราคาใหม
ใหกับกรมการคาภายในพิจารณาได ในชวง ปลายป 2550 ประเทศไทยประสบปญหาราคาน้ํามัน
ปาลมปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ํามันปาลมในระบบตึงตัว ในชวงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม 2550 กรมการคาภายในไดทยอยปรับขึ้นเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลม 2 ครั้งจาก
เดิมขวดละ 38 บาท เปน 43.50 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และในชวงตนป 2551 กรมการคา
ภายในไดปรับขึ้นเพดานราคาจําหนายปลีกเปน 47.50 บาท แตตอมามีการปรับเพดานลงในเดือน
ตุลาคม เปน 38 บาท เนื่องจากราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วในชวง
ปลายป 2551 สําหรับในป 2552 ราคานํ้ามันปาลมดิบมีความผันผวนนอยลง กรมการคาภายในจึง
ไมไดมีการปรับเพดานราคาขายปลีกสําหรับนํ้ามันปาลมบรรจุขวดในระหวางป โดยยังคงเพดาน
ราคาไวที่ 38 บาทตอลิตร (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งเปนระดับเดียวกับที่มีการปรับเพดานราคาคร้ัง
สุดทายเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551  

ปจจุบัน กรมการคาภายในจะควบคุมราคาน้ํามันปาลม ชนิดบรรจุขวด โดยกําหนดเปน
นโยบายการกํากับดูแลราคาจําหนายสินคานํ้ามันพืช ทั้งราคาขายสง และราคาขายปลีก  ทั้งนี้ระดับ
ราคาที่จําหนายใหกับผูบริโภค  จะขึ้นอยูกับชองทางการจําหนาย  เชน  ถาสินคาจัดจําหนายผาน
ทางหางสรรพสินคา   ราคาก็จะถูกกําหนดโดยหางสรรพสินคาตางๆ ซึ่งระดับราคาต่ํากวาราคาขาย
ปลีกทั่วไป  เน่ืองจากหางสรรพสินคาจะใชสินคาที่ขายในแผนกซุปเปอรมารเก็ตในการทําโปรโมชั่น 
นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังตองเสียคาใชจายอื่นๆ อีก เชน คาตั้งโชว และคาโฆษณาใหกับทาง
หางสรรพสินคา  โดยหางสรรพสินคาจะนํารายไดในสวนนี้ไปลดราคาสินคาของบริษัทฯ เพื่อเปน
การสงเสริมการขายทางหนึ่ง    แตถาเปนการจําหนายตามรานคาปลีกทั่วไป สวนใหญระดับราคา
ขายจะสูงกวาหางสรรพสินคา 

สวนน้ํามันปาลมบรรจุแทงค เพื่อใชในอุตสาหกรรมจะไมถูกควบคุมราคาโดยหนวยงานของ
รัฐบาล  อยางไรก็ตามการแขงขันทางดานราคาก็ยังเปนกลยุทธหลักท่ีใชในอุตสาหกรรม ซ่ึง
โดยท่ัวไปแลวลูกคาจะไมใหความสําคัญกับคุณภาพของน้ํามันปาลม  ถาผูผลิตรายใดเสนอราคา
ขายที่ต่ํากวา ก็จะส่ังซ้ือกับผูผลิตรายน้ันทันที แตมีลูกคาบางกลุมท่ีตองการผลิตภัณฑน้ํามันปาลม
พิเศษ ซึ่งผูผลิตตองผลิตสินคาตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และจะเนนคุณภาพเปนหลัก 
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อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการขยายตัวอยูในเกณฑสูงที่สุดในบรรดาพืชน้ํามันทั้งหมด สาเหตุ
ท่ีน้ํามันปาลมมีอัตราการขยายตัวของการบริโภค และมีสัดสวนการบริโภคมากท่ีสุด เนื่องจากไดรับ
การสงเสริมและคุมครองจากรัฐ ซึ่งน้ํามันปาลมไดรับความนิยมในการนําไปใชปรุงอาหาร และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอยางกวางขวาง เพราะคุณสมบัติพิเศษของนํ้ามันปาลมมีการดูดซับที่ต่ํากวา
น้ํามันพืชชนิดอื่น จึงไมเคลือบติดส่ิงท่ีทอด ทําใหของที่ทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน 

 
เนื่องจากผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ซึ่งไดแก นํ้ามันปาลมนั้นมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว 

สําหรบัอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารประเภททอด ที่ตองการเนนคุณภาพของ
ผลิตภัณฑใหคงความกรอบและไมมีกลิ่นหืน ซึ่งน้ํามันพืชประเภทอื่นไมมีคุณสมบัติดังกลาว 
นอกจากนั้น น้ํามันปาลมกําลังมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล จึงอาจกลาวไดวาแนวโนม
การเขามาทดแทนหรือชิงสวนแบงทางการตลาดโดยนํ้ามันประเภทอื่นในอนาคตสามารถทําไดยาก 
นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงคูแขงรายใหมที่ตองการเขามาในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ก็จะเปนไป
ไดยากเชนกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูงท้ังในดาน
เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต และเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่นําไปสูอุตสาหกรรมตอเนื่องอีก
หลายประเภท การมีชื่อเสียงที่ดีและอยูในอุตสาหกรรมยาวนาน ยอมสามารถสรางความเชื่อถือและ
มีความไดเปรียบอยางชัดเจน 

 

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร , กรมการคาภายใน 
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สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
 
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเร่ืองผลปาลมสดที่ไมพอเพียง

เม่ือเทียบกับกําลังการผลิตของโรงสกัดนํ้ามันปาลมท้ัง 65 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
เกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหมากที่สุด ทําให
บางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได 
เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล 
อีกท้ังปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได รวมถึงราคา
น้ํามันปโตรเลียมก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคานํ้ามันปาลมดิบภายในประเทศเชนเดียวกัน  

 
ในอดีต ความผันผวนของราคานํ้ามันปโตรเลียม รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ 

โดยเฉพาะในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา ไดสงผลกระทบอยางมากตอโครงสรางราคานํ้ามันปาลมดิบของ
ไทย ทําใหยากตอการคาดการณทิศทาง 

 
แมวาในปจจุบันอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมท่ีเหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐาน

ในประเทศเร่ิมมีมากขึ้นจากเดิมมีสวนเกินประมาณ 300,000 ตัน เปน 600,000 ตัน แตการผันผวน
ของปริมาณและราคาน้ํามันปาลม ยังคงเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการทําใหตลาดมีดุลยภาพ
พรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอไป  

 
การเปดเสรี AFTA นั้นจะเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาวะความผันผวนของตลาดน้ํามัน

ปาลมในประเทศไดในระยะยาว บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพของ AFTA ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมของไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน เนื่องจาก AFTA สามารถเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาและการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง ซ่ึงเปนโครงการลงทุน
ขนาดใหญเพื่อการประหยัดตอขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล   

 
(ดูรายละเอียดในหัวขอ “ผลกระทบจาก AFTA และแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2553”) 
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จํานวนคูแขงขัน 
พื้นท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบ่ีมากท่ีสุด รองลงมา

คือ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมนํ้ามันออกเปน 3 
ประเภท ดังนี้ 

 -   บริษัทผูปลกู ประมาณ 174 ราย พื้นท่ีเพาะปลูก ประมาณรอยละ 37 
 -   สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พื้นท่ีเพาะปลูก ประมาณรอยละ 16 
 -   เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นท่ีเพาะปลูก ประมาณรอยละ 46 
 

ในปจจบัุน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีจํานวน 65 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูในเขตที่มีการ
เพาะปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบี ่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกําลังการผลติรวม
ประมาณ 18 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบงไดดังนี้ 

 -  โรงงานสกัดขนาดใหญ 45 โรงงาน กําลังการผลติรวมประมาณ 16 ลานตันทะลายปาลม
สดตอป 

 -  โรงงานสกัดขนาดเล็ก 20 โรงงาน กําลังการผลติรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลม
สดตอป 
 

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกบัคูแขง 
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นท่ีเพาะปลูกที่ใหญ

แหงหน่ึงในประเทศไทย ซ่ึงทําใหบริษัทฯไดเปรียบบริษัทอื่นในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวน
ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงมีกําลังการผลิตเทากับ 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมงน้ัน ถือวามี
ขนาดที่ใกลเคียงกับโรงงานสกัดขนาดใหญ 

 
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
ถึงแมวาการเปดเสรี AFTA จะเปนการเปดโอกาสใหคูแขงท้ังในและตางประเทศสามารถ

นําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทฯ ได แตเนื่องจากการนําเขาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงคน้ํามันอีกครั้ง ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมท้ังมีตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ที่นําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก 

ท่ีผานมา การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใต AFTA ดังกลาว สามารถปฏิบัติได
ภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น ดังเชน ในชวงปลายป 2550 ประเทศไทย
ไดประสบกับภาวการณตึงตัวของปริมาณน้ํามันปาลม ดังนั้นเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2551 
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คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติใหมีการนําเขานํ้ามันปาลมดิบใสภายใต AFTA โดยใหองคการคลังสินคา
เปนผูนําเขาจํานวน 30,000 ตัน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เพื่อผอนคลายสถานการณ
ดังกลาว อยางไรก็ตาม การแกปญหาดังกลาวเปนการแกปญหาเฉพาะหนา หากสถานการณการ
ขาดแคลนน้ํามันปาลมยังคงมีอยู โดยเฉพาะ เม่ือมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูไบโอ
ดีเซล อันเปนพลังงานทางเลือก รัฐบาลจําเปนตองพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AFTA โดยมี
ขอจํากัดนอยที่สุด ซ่ึงนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาท้ังระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
กลไกตลาดสามารถทําหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเต็มที่ สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หากผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการ
ผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และหันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนา
ดานอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน  

 
อยางไรก็ตาม ในบางชวงบางป อาจมีการพยายามลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมจากมาเลเซีย 

เพื่อชดเชยปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงท่ีราคานํ้ามันปาลมใน
ประเทศและราคาน้ํามันปาลมของมาเลเซียมีสวนตางของราคาสูง ทําใหราคานํ้ามันปาลมในประเทศ
ผันผวน  

 
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

 

ในป 2553 ปริมาณผลผลิตจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเนื่องจากพื้นที่ปลูกที่เก็บเก่ียวไดเพิ่มขึ้น
และศักยภาพการผลผลิตท่ีมีการใชเทคนิคการผลิตท่ีพัฒนาดีขึ้นตามติดมาทั้งการใชสายพันธุ การ
ใชปุย วิธีการปลูกและการดูแลรักษา ทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดวาจะมีปริมาณผลปาลม
สดรวม 8.8 ลานตันเพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 10 หรือประมาณ 800,000 ตัน ท้ังน้ีผลผลิตจะมีการ
กระจายคอนขางสม่ําเสมอเฉล่ียเดือนละประมาณ 730,000 ตัน  

 
คุณภาพผลปาลมสดในรูปของอัตราการสกัดนํ้ามันปาลมดิบนาจะมีแนวโนมท่ีดีขึ้นอยาง

ตอเนื่อง เนื่องจากปาลมรุนหลังที่ปลูกในชวง 10 ปที่ผานมามีอัตราการสกัดสูงกวาปาลมพันธุด้ังเดิม 
ประกอบกับการปลูก การบํารุงรักษา ที่ไดมาตรฐานดีกวาเดิมดวย แตในความเปนจริง คุณภาพผล
ปาลมสดกลับมีคุณภาพโดยรวมลดลงอยูท่ีระดับเพียงรอยละ 16.5-17.0 ในปจจุบัน แทนท่ีจะเปน
รอยละ 19.0 ทั้งนี้เนื่องจากผลปาลมสดประมาณรอยละ 80 มีการซื้อขายผานลานเทซึ่งไมมีการ
ควบคุมคุณภาพและมีการบมแยกผลชวงออกจากทะลายเพื่อคัดแยกจําหนายทํากําไรไดมากขึ้น แต
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ทําใหคุณภาพโดยรวมต่ําลงโดยเฉพาะอัตราการสกัดน้ํามัน และคาความเปนกรดไขมันอิสระของ
น้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้น  

 
อัตราการการสกัดน้ํามันในป 2553 คาดวาจะใกลเคียงหรือนอยกวาป 2552 โดยเคลื่อนไหว

อยูระหวางรอยละ 16 - 17 เนื่องจากปาลมปลูกใหมในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง ซึง่มี
ปริมาณน้ําฝนนอยกวาภาคใต ทําใหทะลายและคุณภาพของผลผลิตอาจไมดีนัก  

 

ในป 2553 โครงสรางตลาดและราคาผลปาลมสดอาจเปลี่ยนไป เนื่องจากมีการเปดตลาด
นําเขาน้ํามันปาลมภายใตกรอบเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ทําให
ภาษีนําเขานํ้ามันปาลมของประเทศไทยจะตองลดลงเหลือรอยละ 5 ทันที ดังน้ัน ประเทศไทยจึง
จําเปนตองแขงขันโดยตรงกับมาเลเซยีและอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
และสงออกเปนจํานวนมาก โครงสรางการปลูกปาลมน้ํามันในประเทศท้ังสองสวนใหญเปนเอกชน
รายใหญประมาณรอยละ 80-90 มีเกษตรกรรายยอยเปนสวนนอย ทําใหตนทุนการผลิตของประเทศ
ท้ังสองอยูในระดับตํ่า เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกสวนใหญมีการประหยัดตอขนาด ในขณะที่โครงสราง
การปลูกปาลมน้ํามันของไทยกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ  พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันของ
เอกชนไทยสวนใหญเปนเอกชนรายยอยทําใหตนทุนการผลิตสูง แตการเปดเสรี AFTA ทําให
จําเปนตองลดราคาเพื่อรองรับการแขงขันเปนผลใหราคาผลปาลมสดและน้ํามันปาลมมีแนวโนมลด
ต่ําลง ซึ่งหากไมมีการแทรกแซงจากภาครัฐ บริษัทคาดวาผลปาลมสดจะอยูที่ระดับราคา 3.00-3.50 
บาท / กิโลกรัม และนํ้ามันปาลมดิบนาจะอยูท่ีระดับ 20-22 บาท / กิโลกรัม 

 
ผลกระทบจาก AFTA และแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2553 
 
โดยหลักการ ภาษีนําเขานํ้ามันปาลมภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน (AFTA) จะตองลดลง

เหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 แตในทางปฏิบัติ การนําเขาดังกลาวสามารถปฏิบัติได
ภายใตกฏกติกาและหลักเกณฑซ่ึงกําหนดโดยคณะรัฐมนตรี ภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการ
คลังสินคา ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อลดความผันผวนในตลาดน้ํามันปาลมของไทย  

 
จนถึงปจจุบัน การเปดเสรีนําเขาตามเง่ือนไข AFTA มีความลาชามาหลายป โดยในวันท่ี 1 

มกราคม 2553 ควรจะเปนวันที่ถึงกําหนดแนนอนสําหรับการเปดเสรีดังกลาวอยางจริงจัง อยางไรก็
ตาม เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันของไทย ซึ่งเปนผูท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด เนื่องจากไมสามารถ
แขงขันดานตนทุนการผลิตกับประเทศมาเลเซียและอินโดนี เซียได  ยังคงเรียกรองให
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คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ซึ่งกํากับดูแลโดยภาครัฐกําหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเพื่อยังคงไวซ่ึงความคุมครองอุตสาหกรรมไวในระดับหนึ่ง ไดแก 

1.   กําหนดปริมาณ และคุณภาพมาตรฐานสําหรับน้ํามันปาลมท่ีนําเขามาเพื่อการบริโภค 
2.  กําหนดชวงเวลาที่จะมีการนําเขาในระหวางฤดูกาลท่ีผลผลิตออกสูตลาดปริมาณนอย 

ไดแก ชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม/มกราคม 
3.    มอบหมายใหองคการคลังสินคา ซึ่งเปนหนวยงานของภาครัฐเปนผูนําเขาแตผูเดียว 

 
อยางไรก็ตาม ภายใตขอผูกพันดานการเปดการคาเสรีและชวงเวลาที่เหมาะสมในการบังคับ

ใช การเปดเสรีนําเขาตามเงื่อนไข AFTA ควรจะตองบังคับใชอยางเต็มรูปแบบภายในป 2553 โดยมี
เงื่อนไขและขอจํากัดนอยท่ีสุด ภายใต AFTA ประเทศไทยจึงจําเปนตองแขงขันโดยตรงกับมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่ปลูกปาลมนํ้ามันและสงออกเปนจํานวนมาก โครงสราง
การปลูกปาลมน้ํามันในประเทศทั้งสองสวนใหญเปนเอกชนรายใหญประมาณรอยละ 80-90 ทําให
ตนทุนการผลิตของประเทศท้ังสองอยูในระดับต่ํา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกสวนใหญมีการประหยัด
ตอขนาด ในขณะที่โครงสรางการปลูกปาลมน้ํามันของไทยกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 
กลาวคือ  พื้นท่ีปลูกปาลมนํ้ามันของเอกชนไทยสวนใหญเปนเอกชนรายยอยทําใหตนทุนการผลิต
สูง แตการเปดเสรี AFTA ทําใหจําเปนตองลดราคาเพื่อรองรับการแขงขันเปนผลใหราคาผลปาลม
สดและนํ้ามันปาลมมีแนวโนมลดต่ําลง ซึ่งหากไมมีการแทรกแซงจากภาครัฐ บริษัทคาดวาผลปาลม
สดจะอยูที่ระดับราคาเฉลี่ย 3.00-3.50 บาท / กิโลกรัม และนํ้ามันปาลมดิบนาจะอยูท่ีระดับ 20-22 
บาท / กิโลกรัม 

 
ในระยะยาว บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพของ AFTA ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลมของไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหผูประกอบการที่เก่ียวของใน
อุตสาหกรรมสามารถแขงขันกันไดอยางเต็มที่และบนพื้นฐานเดียวกัน  การลักลอบนําเขาน้ํามันจาก
ชายแดนก็จะหมดไปโดยทันที นอกจากนั้น ยังทําใหการเลี่ยงภาษีมูลคาเพิ่มก็จะลดลงไปดวย ดังนั้น 
บริษัทจึงมองเห็นถึงประโยชนโดยรวมที่จะเกิดขึ้นจากการเปดเสรีดังกลาว เนื่องมาจากการ
เคลื่อนไหวอยางเสรีของทั้งวัตถุดิบและสินคา  นอกจากนั้น AFTA ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาและการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง ซ่ึงเปนโครงการลงทุน
ขนาดใหญเพื่อการประหยัดตอขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล  
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แนวโนมความตองการไบโอดีเซล 

2551 2552 2553 2554 2555  

B2 B3 B5 

ความตองการ B100 (ลานลิตร/วัน) 1.16 1.33 2.07 3.02 3.40 
ความตองการน้ํามันปาลมดิบ (CPO) (ลาน
ตัน/ป) 

0.39 0.45 0.68 1.02 1.06 

ท่ีมา : กระทรวงพลังงาน 

 
ภาวะความสมดุลของอุปสงคและอุปทานของ CPO ในป 2552 ของประเทศไทย 

 
อุปทาน (‘000 ตนั) อุปสงค (‘000 ตนั) 

ปริมาณคงเหลือตนงวด 108 การบริโภคภายในประเทศ    718 
ผลผลิต 1,345 การผลิตไบโอดีเซล    450 
นําเขา -0- สงออก CPO     67 
  สงออก refined olein 

(ในรูป CPO) 
    80 

  ปริมาณคงเหลือปลายงวด   138 
รวมทั้งหมด 1,453 รวมทั้งหมด 1,453 

 

 

ภาวะความสมดุลของอุปสงคและอุปทานของ CPO ในป 2553(F) เปรียบเทียบไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย 

 
(‘000 ตัน) ไทย* มาเลเซีย อินโดนีเซยี 

ปรมิาณคงเหลือตนงวด   138  1,950   1,750 
ผลผลติ 1,452 18,000 22,400 
นําเขา   200*     650        40 
สงออก   100* 16,030 17,000 
การบรโิภคภายในประเทศ (+ไบโอ
ดีเซล) 

1,550   2,670   5,340 

ปรมิาณคงเหลือปลายงวด   140   1,900   1,850 
อัตราการใชเมื่อเทียบกับสตอค 8.5% 10.2% 8.2% 

* ขอมูลประมาณการจากบริษัทฯ 
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แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 

 
1. ไบโอดีเซล 

นโยบายภาครัฐท่ีผลักดันเร่ืองพลังงานทดแทนสืบเน่ืองมาจากกระแสเร่ืองการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม เพื่อลดภาวะโลกรอน ซึ่งจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจา
กปโตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาเปนแหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาท
สําคญัในปจจุบัน จากการท่ีประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรม ซึ่งสามารถผลิตอาหารบริโภค
ในประเทศไดเพียงพอและปจจุบันยังมีอุปทานสวนเกินเหลือพอที่จะสงออก จึงมีความไดเปรียบใน
การพัฒนาพืชพลังงาน อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมมีความผันผวนอยางมาก
ดังเชนในป 2551 อาจทําใหเกิดความไมแนนอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตนทุน
การผลิตพลังงานทดแทนดังกลาว  

 
นอกจากนั้น การนําพืชอาหารมาผลิตพลังงานทดแทน อาจตองมีแนวนโยบายในการ

ปกปองอุตสาหกรรมอาหารควบคูกันไปดวย หรืออาจมีมาตรการเสริมเพื่อแยกใหชัดเจนระหวางพืช
ท่ีจะปลูกเพื่อเปนอาหารและพืชที่ปลูกเพื่อนําไปผลิตพลังงานทดแทน  มิฉะนั้น โครงสรางราคาของ
อุตสาหกรรมผลิตอาหารอาจจะถูกกระทบ  ดังเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการนําขาวโพดไป
ผลิตเอทานอลจํานวนมากจนทําใหขาวโพดราคาสูง เนื่องจากเกษตรกรสามารถเลือกขายขาวโพด
ใหกับโรงงานเอทานอลในราคาที่ดีกวาได  

 
ในป 2551 กระทรวงพลังงานไดบังคับใหบริษัทผูคานํ้ามันทุกแหงจําหนายนํ้ามันไบโอดีเซล 

B2 (คือเติมไบโอดีเซล B100 ผสมเขาไปในน้ํามันดีเซลรอยละ 2) แทนการจําหนายน้ํามันดีเซลใน
สถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ในขณะที่แผนการจําหนายนํ้ามันไบโอ
ดีเซล B3 และ B5 ถูกกําหนดไวในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ กรณีดังกลาวจะทําใหเกิดความ
ตองการไบโอดีเซล B100 วันละประมาณ 3 ลานลิตร หรือคดิเปนปริมาณน้ํามันปาลมดิบถึงปละ 1 
ลานตันในป 2554 จากปจจุบันท่ีมีความตองการนํ้ามันปาลมดิบปละ 300,000-400,000 ตันเพื่อ
นําไปผลิตน้ํามันไบโอดีเซล B2 การบังคับใหมีการจําหนาย B5 ในป 2554 จะตองสอดคลองกับการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งตามแผนพัฒนาปาลมน้ํามันป 2551-2555 กระทรวงเกษตรฯ 
กําหนดงบประมาณไวที่ 9,500 ลานบาท เพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาลมอีกจํานวน 2.5 ลานไร โดยเปน
การเปลี่ยนเปนปาลมพันธุดีในพื้นท่ีนาราง ท้ิงราง สวนผลไมที่ใหผลตอบแทนต่ํา ปาเส่ือมโทรม พื้น
ท่ีดินเปรี้ยว และพื้นท่ีปลูกยางในที่ลุม และเมื่อรวมกับพื้นที่เดิมอีก 3 ลานไร จะทําใหไทยมีพื้นที่
ปลูกปาลมทั้งสิ้นประมาณ 5.5 ลานไร ซึ่งคาดวาจะไดผลผลิตปาลมน้ํามันประมาณ 9 ลานตัน เพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล B5   
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อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลอยูที่ปริมาณและ

ราคาของน้ํามันปาลม ซ่ึงหากราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง อาจ
กอใหเกิดปญหาตามมาไดแก  

 
1. ผูผลิตไบโอดีเซล B100 จะหยุดการผลิต 
2. การที่ตนทุนของไบโอดีเซลอยูในระดับสูงจะไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใช

พลังงานทดแทน รวมถึงตนทุนการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคก็จะสูงขึ้นดวย ซ่ึง
จะสงผลกระทบตอเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอาหาร  

3. หากไมเปดตลาดการคาเสรี AFTA ราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศท่ีสูงขึ้น จะสราง
แรงจูงใจใหเกิดการลักลอบนําเขานํ้ามันปาลมจากตางประเทศ 

4. เกิดอุปสรรคในการจําหนายไบโอดีเซล B3 ซ่ึงไดประกาศเปนกฏหมายมีผลใชบังคับไป
แลว 

 
2. อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน 

เม่ือราคาผลปาลมสดมีความคงที่ในระดับสูงเปนที่พอใจของเกษตรกรผูปลูกปาลมแลว ยังเปน
แรงจูงใจใหพวกเขาหันมาสนใจในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากขึ้น ทั้งการเลือกพันธุดี การใช
ปุย การอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวท่ีไดมาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่
ปลูกปาลม และจะมีการปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคต 

การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี เปนอุตสาหกรรมตนนํ้าที่ตองให
ความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมนํ้ามัน เนื่องจากการใช
เมล็ดพันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรท่ีสูงแลวยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย อัน
จะมีผลทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกท่ีใชพันธุคุณภาพไมดี 
ปจจุบันมีพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเน่ืองมาจาก
การผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาพันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่
ผานมา ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพื้นทีป่ลกู
ปาลม เกษตรกรหลายพื้นท่ีจึงใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยางแพรหลาย และเร่ิม
กระจายตัวออกไปยังจังหวัดอื่นนอกเหนือจากภาคใต จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลน
พันธุปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมาก
ขึ้น เนื่องจากหนวยงานของรัฐไมสามารถผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรได
เพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตองอาศัยเวลาไมนอยกวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตท่ีได
ตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน (Replanting)  
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3. การใชประโยชนจากวัสดุท่ีเหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 
     น้ํามันปาลม 

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดวัสดุท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต
มากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นมีสาเหตุจากกระบวนการสกัดนํ้ามัน เนื่องจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
มีการใชน้ําในปริมาณมากสงผลใหเกิดน้ําเสียท่ีมีภาวะความสกปรกของสารอินทรียสูง นอกจากนี้ 
กระบวนการผลิตยังกอใหเกิดของเหลือใชในรูปของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit 
Bunch) เสนใยปาลม (Fiber) กะลาปาลม (Shell) และกากตะกอน (Decanter Cake) ดังนั้น การใช
ประโยชนจากเศษวัสดุจากปาลมเหลานี้ ซึ่งเปนแหลงพลังงานชีวมวลท่ีสําคัญจึงเปนวิธีการที่
สามารถเพิ่มรายได และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมอีกดวย 
ทางภาครัฐ ไดแก กระทรวงพลังงาน จึงไดเขามามีสวนสนับสนุนโดยการกําหนดมาตรการตางๆ 
เชน การสงเสริมดานเทคนิคและเงินทุนในการนําระบบกาซชีวภาพ (Biogas) เขามาใชในโรงงาน 
และการปรับปรุงใชประโยชนจากวัสดุท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อเปนเช้ือเพลิงชีวมวล 
(Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถจําหนายกระแสไฟฟา
นั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมอีกทางหน่ึง 
ขณะนี้ ทั้งระบบกาซชีวภาพและระบบเชื้อเพลิงชีวมวลถูกนํามาใชในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมหลาย
แหง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเปนการใชเศษวัสดุจากปาลมมาเปนแหลงเชื้อเพลิง
ในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม  

 
นอกจากนั้น ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซ่ึงกาซเรือน

กระจกเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่
จะตองลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหน่ึงที่ประเทศอตุสาหกรรม
จะมาดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอน
เครดิตท่ีไดจากโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: 
CDM) ซึ่งเรียกวา Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะน้ีมีโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบจํานวนหนึ่งสนใจเขารวมโครงการดังกลาว  
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4. การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญที่ควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มต้ังแต

การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
การเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑนํ้ามันปาลมในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามัน
ปาลมใหเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) จะเห็นวา ปาลมนํ้ามันสามารถ
พัฒนาการใชประโยชนไปในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลม
ในรูปแบบตางๆ  

จากท่ีไดอธิบายไปแลวขางตน อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีศักยภาพสูงทางดานการใช
ประโยชนพลังงานท่ีไดจากเชื้อเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่
เปนแหลงทางเลือกในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันท่ีราคานํ้ามัน
ปโตรเลียมอยูในระดับสูง ดังน้ัน เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อ
สรางความม่ันใจในการเปนแหลงพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมี
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อสามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอมในลําดับตอไป ในขณะท่ีทางภาครัฐก็ตองสนับสนุนโครงการปลูกปาลม
น้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทนอยางเรงดวน ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ภาครัฐไดกําหนด
บังคับใชนํ้ามันไบโอดีเซล B2 และในป 2553 และ 2554 ก็จะบังคับใชนํ้ามันไบโอดีเซล B3 และ B5 
ตามลําดับ ดังนั้น คาดวาในอนาคต ความตองการใชน้ํามันปาลมดิบจะเพิ่มขึ้นมากถึงปละ 
2,000,000-3,000,000 ตัน นอกจากนั้น อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมยังสามารถตอยอดไปสู
อุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ 
เยื่อไม และสรางสารตั้งตนอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง 
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3)  การจัดหาผลติภัณฑเพื่อจาํหนาย 
 
 ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลติภัณฑ 

 
การผลติ  
บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกัดน้ํามันจากเมลด็ในปาลมดิบ 

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

 
ปริมาณการผลิตเต็มทีข่องผลิตภัณฑ (ตนั) 

 
แผนกน้ํามันปาลมดิบ 2550 2551 2552 

     ผลปาลมสดท่ีใชในการผลิตเต็มที ่   360,000   360,000   360,000 

     นํ้ามันปาลมดิบ (18%)     64,800     64,800     64,800 

     เมล็ดในปาลม (5.25%)     18,900     18,900     18,900 

แผนกน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ    

     เมล็ดในปาลมที่ใชในการผลิตเต็มที ่ 26,250 26,250 26,250 

     นํ้ามันเมลด็ในปาลมดิบ (41%) 10,762 10,762 10,762 

     กากเมล็ดในปาลม (52%) 13,650 13,650 13,650 

หมายเหต ุ กําลังการผลติจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลังการผลิตเต็มทีท่ี่ออกแบบไว เน่ืองจาก
ความแตกตางของปริมาณผลปาลมสดทีเ่ขาสูกระบวนการผลิต ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําฝนทีต่กในแตละป 

 
การจัดหาวัตถุดิบ 
เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองท่ีปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัท

ตองรับซ้ือจากเกษตรกรรายยอย เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน  
 
สภาพปญหาเก่ียวกับวัตถุดิบ 
ปริมาณผลผลิตปาลมสดขึ้นอยูกับระดับน้ําฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมทีจ่ะให

ไดน้ํามันปาลมดิบในอัตราสูงขึ้นอยูกับวิธีการตัดและเก็บเก่ียว เนื่องจากการดูแลที่ดีและมีมาตรฐาน



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                        หนาท่ี  32 : UPOICTF  

ในการเก็บเกี่ยว ทําใหคุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดีและใหอัตราการ
สกัดนํ้ามันปาลมดิบสูงกวาซื้อจากเกษตรกรรายยอย 

แตเน่ืองจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ซึ่งมี
จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันการซื้อผลปาลมสดเปนไปอยางเขมขน  แต
อัตราการสกัดน้ํามันปาลมที่ไดคอนขางต่ํา สาเหตุอีกประการหน่ึงคือสภาพอากาศที่แหงแลง อัตรา
การขาดน้ําในดินทําใหผลปาลมสดท่ีไดนั้นใหนํ้ามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และการเก็บเก่ียวของ
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมไดมาตราฐาน คือมีการเก็บเก่ียวผลปาลมกอนจะถึงเวลาอัน
สมควร โดยเฉพาะในชวงที่ผลปาลมสดมีราคาสูง 

ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอ
ไร และอัตราการสกัดน้ํามันปาลมดิบ เทากับของบริษัทฯ ดังน้ันบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายให
คําแนะนําแกผูปลูกปาลมน้ํามันที่ตองการปรับปรุงคุณภาพปาลมน้ํามันตามมาตรฐานทั้งดานการ
ดูแลรักษาและผลผลิตตอไร เพื่อใหผลผลิตที่สงปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีคุณภาพ
มากขึ้นนอกจากนั้น ผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยยังสามารถขอเขาเยี่ยมชมสวนของบริษัทฯไดอีก
ดวย 

บริษัทฯไดมีการคัดคุณภาพของผลปาลมสดจากผูปลูกปาลมน้ํามัน ณ จุดรับซื้อ แตวิธีการนี้
ไมสามารถทําไดในชวงท่ีผลปาลมสดมีปริมาณนอย นอกจากน้ันบริษัทฯยังไดมีการแนะนําผูปลูก
ปาลมน้ํามันเกี่ยวกับคุณภาพของผลปาลมสดท่ีควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเชื่อวาโปรแกรมการให
คําแนะนําแกผูปลูกปาลมน้ํามันท่ัวไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดที่จะปอนเขาสูโรงงาน
ใหมีคุณภาพดีขึ้นและเปนการเพิ่มอัตราการสกัดน้ํามันดวย โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซื้อผล
ปาลมสดใหสูงขึ้นตามอัตราการสกัดนํ้ามัน  ทั้งนี้เพื่อเปนการจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผล
ปาลมสดที่มีคุณภาพเขาสูโรงงาน 

สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดน้ํามันปาลมดิบท่ีมีผลตอการใชวัตถุดิบนั้น เน่ืองจากบริษัท
ฯไดใชแบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แลว  ดังน้ันการปรับปรุงเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
จึงขึ้นอยูกับการใชอุปกรณเคร่ืองจักรเคร่ืองมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม บริษัทฯเห็นวาไมมี
เทคโนโลยีใหมๆที่ไดพิสูจนแลวมาทดแทน แตอาจมีเทคโนโลยี่อื่นๆท่ีมีผลตอการใชวัตถุดิบหรือ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับวาคุมคากับเงินท่ีลงทุนหรือไม โดยบริษัทฯยังคงคนควาเทคโนโลยี่
ใหมๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงการลดอัตราสูญเสียน้ํามัน การกําจัด
มลภาวะท่ีเกิดจากการกระบวนผลิตซึ่งเปนพิษตอส่ิงแวดลอม  
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การปลูกปาลมทดแทน 
บริษัทฯ เริ่มโครงการการปลูกปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 เปนระยะเวลา 12 ป เพื่อที่จะให

ผลผลิตที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซ่ึง
จะทําใหมาตรฐานการปลูกปาลมดีขึ้น และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงขึ้นดวย 

บริษัทฯ ไดทําการปลูกปาลมนํ้ามันทดแทนไปแลวท้ังหมด 3,236 เฮกตาร หรือประมาณ 
20,225 ไร  คิดเปนรอยละ 45.60 ของพื้นที่ปลูกปาลมท้ังหมด  และสามารถเก็บเก่ียวไดแลว 2,255 
เฮกตาร หรือ 14,093.75 ไร คิดเปนรอยละ  69.68 ของพื้นท่ีปลูกปาลมทดแทน 

นอกจากน้ัน บริษัทฯยังไดคัดเลือกเมล็ดพันธปาลมท่ีมีคุณภาพสําหรับโครงการปลูกปาลม
ทดแทน และเนนการจัดการควบคุมสัตวที่จะมาทําลายตนปาลมนํ้ามันที่มีอายุนอย และเชื้อโรคที่
อาจเกิดขึ้นได เพื่อไมใหมีผลกระทบตอตนปาลมนํ้ามัน 

 
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ 
บริษัทฯมีการซ้ือผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดที่

บริษัทฯซื้อผลปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดทั้งหมด  
 
สัดสวนการซ้ือวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ 
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขาสู

กระบวนการผลิตโรงงานสกัดนํ้ามันภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลม
เพิ่มสูงขึ้นเกินกวามาตรฐานสากลในการซื้อขายนํ้ามันปาลมดิบ  ซ่ึงมีผลใหถูกตัดราคาเม่ือมีการสง
มอบ ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไมมีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาใน
รูปของน้ํามันปาลมดิบ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ 
 
    ข.   ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การบริหารส่ิงแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง กลไกการ
ปฏิบัติงานที่จะควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการนั้นจะสงผานมายังการ
ฝกปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารของบริษัทตองมีจริยธรรมในการบริหารงาน บริษัทฯไดมี
นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อใหแนใจวากระบวนการผลิตจะกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยในป 
2547 บริษัทไดเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 เพื่อใหโครงการบริหาร
ส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไดรับการรับรองในเดือนพฤษภาคมป 2549 
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โรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบนั้นจะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียที่
เปนชีวะภาพน้ันมีเพียงเล็กนอยมาก ซึ่งจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบ 

สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีของเสียดังตอไปนี้ 
ของเหลว 
ขี้น้ํามันและของเหลวจากหมอน่ึงนั้นจะถูกดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพื่อรอจําหนายเปน

น้ํามันท่ีมีคุณภาพต่ํา ในสวนท่ีเหลือจะถูกสงลงในบอน้ําเสียของบริษัทฯ 
น้ําเสียของบริษัทฯจะถูกปลอยลงในบอนํ้าเสีย บอน้ําเสียมีทั้งหมด 8 บอ และน้ําเสียจะไหลลง

ทีละบอๆอยางตอเนื่อง ซึ่งในชวงนี้มีการยอยสารชีวะภาพ การไหลของน้ําเสียในบอน้ําเสียนัน้บรษิทั
ฯ ใชระบบน้ําตกคือไหลลงทีละบอซึ่งมีระดับลดหลั่นกันลงมา บอน้ําเสียส่ีบอแรกจะลึกสําหรับการ
ยอยสลายโดยไมใชออกซิเจน และบอน้ําเสียสองบอสุดทายจะตื้นเพื่อท่ีจะใหออกซิเจนชวยยอย
สลาย น้ําเสียท่ีถูกยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูท่ีเก็บน้ําเสียในสวนของบริษทัฯ ซึ่งเปนท่ีสูงโดยใชทอ
ใตดิน นํ้าเสียที่เก็บไวในสวนของบริษัทฯจะปลอยลงสูรองคูน้ําที่ต้ืนกระจายอยูในสวน เพื่อใหซึมเขา
สูผิวดินเปนการเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใสปุยตอไป ระบบนี้เปนเทคโนโลยีที่ไดพิสูจนแลวและ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบหลายโรงงานนิยมใชกัน รองคูนํ้าสําหรับน้ําเสียนี้จะมีระยะเวลาการดูด
ซึมและระยะเวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทฯ ใชเน้ือที่มากกวา 850 ไร สําหรับการ
กระจายนํ้าเสียที่บําบัดแลวลงสูดินและถูกควบคุมดูแลดวยพนักงาน สํานักงานเทคโนโลยี กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียที่จะปลอยลงสูแมน้ําลํา
คลองตองไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร บริษัทฯ ไมไดปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูแมน้ําลําคลอง แต
จะนําไปใชประโยชนในสวนของบริษัทฯ ดังกลาวแลวขางตน บอนํ้าเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ 
ตะกอนท่ีขุดออกจากบอน้ําเสียน้ันจะถูกเก็บไวในบอตากแหงเปนระยะเวลา 1 ปเพื่อใหเกิด
สารอาหารท่ีมีคุณภาพ ตะกอนที่ตากแหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯ
สําหรับทดแทนปุยในชวงหนารอน  

ของแข็ง  ไดแก  ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร,  เปลือกเมล็ดปาลม, ขี้เถา ควันดําและเขมา 
ทะลายเปลาถูกนําไปปกคลุมหนาดินในสวนของบริษัทฯเพื่อทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือก

เมล็ดปาลมจะเปนเชื้อเพลิงแก Boiler หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอื่นที่ตองการ 
ตะกอนที่ขุดจากบอน้ําเสียจะใชเปนประโยชนในสวนของบริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของ
น้ําผสมตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดรองน้ํารอบสวนเพื่อดักนํ้าไหลลงสูที่อื่น  บริษัทฯ ไดมีการ
ปรับปรุงเคร่ือง Boiler และการปอนเชื้อเพลิงเขาสู Boiler ซึ่งมีผลตอการลดควันดําและเขมาของ
โรงงาน อยางไรก็ตามควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบที่เปนปญหาอยูนี้
อาจมาจากเชื้อเพลิงท่ีปอน เชน ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลม คาควันดําและเขมาของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 400 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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ซึ่งโดยปกติแลวสําหรับอุตสาหกรรมนี้จะอยูระหวาง 600 – 1400 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ปญหา
ควันดําและเขมานี้ทางชมรมโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบซ่ึงบริษัทฯเปนสมาชิกไดรวมทุนกันวิจัยปญหา
ดานเขมาและควันดําสําหรับอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมดิบโดยรวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย เพื่อเปนการลดปญหาควันดําและเขมาอยางเรงดวน บริษัทฯได
ดําเนินการติดตั้งระบบกําจัดควันไฟและเขมานี้เปนท่ีเรียบรอยแลวตั้งแตป 2546  

 
 

4)  งานท่ียังไมไดสงมอบ 
 
                -   ไมมี   - 
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1.5   การวิจัยและการพฒันา 
 
 
 
 

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เร่ืองหลักเกณฑ เง่ือนไข และวธิีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษิัทท่ีออกหลักทรัพย ให
ยกเลิกหวัขอนี้ 
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1.6   ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

1.   ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร 
บริษทัฯมีทรพัยสินถาวรที่ใชประกอบธุรกิจสวนปาลมน้าํมันที่เปนของบริษัทฯและบริษทั

ยอย ดังนี ้

ประเภทของทรพัยสนิ 
ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ์ 

มลูคาตาม 
บญัชีสทุธิ (บาท) 

1. ที่ดิน 30,595.74 - โฉนด, นส.3ก, นส.
3, นส.2,สัญญาซื้อ
ขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรบัเงิน 

78,799,722 

2. ที่ดินโรงงาน,สํานักงาน,บานพัก    

2.1. ท่ีดินสําหรับโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมลด็ในปาลมดิบ, สํานักงาน และ
บานพัก 

   203.47 - นส.3ก, โฉนด และ 
ภบท.5 

1,910,627 

     2.2.ท่ีดินเพือ่สรางบานพักพนักงาน (ยกเลิก  
     โครงการแลว) - บานน้าํจาน ต.กระบีน่อย     

     24.00 - โฉนด 22,749,413 

     2.3.ท่ีดินเพือ่สรางสํานกังาน (ยกเลิก
โครงการ) 
     ถ.อตุรกิต ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบ ี

           0.94 
  

        - โฉนด 20,033,298 

รวมท่ีดินท้ังหมด 30,853.62  123,493,060 
หัก สํารองเผือ่การดอยคาของที่ดิน   (14,638,278) 

 รวมที่ดินทั้งหมดสุทธิ  30,853.62  108,854,782 
  
3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน, 
บานพักพนักงาน 

เจาของ 103,404,807 

4. เครือ่งจักรและอุปกรณ เจาของ 277,552,870 
     4.1โรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมดิบและ
โรงงานผลิตกาซชีวภาพ 

 271,501,621 

     4.2 เคร่ืองจักรและอปุกรณท่ีใชในการเกษตร  6,051,249 
5. ยานพาหนะ เจาของ   27,477,313 
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ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ ์

มูลคาตาม 
บัญชีสุทธ ิ(บาท) 

  6. เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน  เจาของ 2,204,040 

7. ตนทุนการพฒันาการปลกูปาลมน้ํามัน  เจาของ 218,586,585 
8. คาสินอาผล   7,838,137 

           รวมทรัพยสินถาวร   745,918,534 

 
 บริษัทยอยของบริษัท  พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีที่ดินท่ีไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซ่ึง
บริษัท  พันธศรีวิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัทฯเชาสวนปาลมดังกลาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
บริษทั พันธศร ีจํากัด 

ที่ตั้งสัมปทาน   : ตําบลชัยบุร ีก่ิงอําเภอชัยบรุี สุราษฎรธานี 
พื้นทีสั่มปทาน   : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวนัที ่2 มกราคม 2528 ถึง 

  วันที ่1 มกราคม 2558 
  

บริษทั ประจักษววิฒัน จํากัด 
ที่ตั้งสัมปทาน   : ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา 

 สุราษฎรธาน ี
พื้นทีสั่มปทาน   : 10,600 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวนัที ่9 กรกฎาคม 2527 ถึง 

   วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 
 
เน่ืองจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทยอย  ทําใหมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่

เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของ
บริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวน
เคียนซา 8,467.44 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราช
พัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจง
ใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคา
เชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตาม
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บริษัทยอยที่เก่ียวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 
2534 ถึงป 2550 ท้ังหมดไวในบัญชีแลว    ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมี
นโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว  จะทําใหบริษัทฯตองรับซื้อผลปาลมสดจาก
บุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําให
บริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย  สงผลไปยัง
ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น  
 

2.  นโยบายการลงทุนและการบรหิารงานในบรษิทัยอย 
 นโยบายการลงทุนในบรษิัทยอยน้ัน ขึน้อยูกับวาธุรกิจของบรษิัทยอยสอดคลองกับธุรกิจ
หลักของบรษิทัฯหรอืไม  และทําใหบริษัทฯไดรับผลประโยชนเพิม่ขึ้นหรือไม  โดยมีสัดสวนเงิน
ลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของสินทรพัยรวม และบรษิัทฯตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ
ตอการดําเนินธุรกิจ  รวมถึงการสงตัวแทนของบรษิทัฯเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบรษิัท
ดังกลาว 
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1.7   โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

 
 
 
 

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
ใหยกเลิกหัวขอนี ้
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1.8   ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสนิทรัพยของบรษิัทหรือบรษิทัยอยท่ีมีจาํนวนสูง

กวา  รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วนัสิน้ปบญัชี 
บริษทัฯ ไมมีคดีหรือขอพพิาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบรษิัท

หรือบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสงูกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที ่ 31 
ธันวาคม 2552 นอกจากสัมปทานท่ีดินอําเภอเคียนซาของบริษทั ประจักษววิัฒน จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของบริษัท พนัธศรีววิฒัน จํากัด   และบริษัท พันธศรีววิัฒน จํากัดเปนบรษิัทยอยของ
บริษัทฯ ซึ่งไดเชาพื้นที่นี้ทําสวนปาลมน้ํามัน  โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมนํ้ามันดังกลาวนีอ้ีกตอ
หนึ่ง   บรษิทั พันธศรีววิฒัน จํากัด ไดรับแจงจากสาํนักงานธนารกัษ จังหวัดสรุาษฎรธาน ี สังกัด
กระทรวงการคลังวา ท่ีดินนี้เปนท่ีดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิข์องกระทรวงการคลังโดยคําวินจิฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสญัญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับ
แตวันท่ี 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาท่ีดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยท่ีเก่ียวของในเร่ืองดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้ง
สํารองคาเชาที่ดินยอนหลังต้ังแตป 2534 ถึง ป 2550 ท้ังหมดไวในบัญชีแลว 

  

2) คดีท่ีมีผลกระทบตอการดําเนนิธุรกิจของบริษทัอยางมนีัยสําคัญ 
----------ไมมี--------- 

 
3)        คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 

----------ไมมี--------- 
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1.9   โครงสรางเงินทุน 
 

1.  ทุนเรือนหุน 
บริษทัฯ มีทนุจดทะเบียน 324,050,000 บาท เรียกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
 

 2.  ผูถือหุน 
ก. รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสดุ 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552  

 

ลาํดบั ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจาํนวนหุนสามญั 

ทั้งหมดท่ีออกและเรียกชาํระแลว 

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

2 บริษทั วฒันโชต ิจํากัด 6.86 
3 นายสมเกียรต ิพีตกานนท 2.05 
4 บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 1.86 
5 นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค 1.23 
6 บริษทั วฒันโสภณพนิช จํากัด 1.12 
7 นายบุญเสริม คุมวงศเพชร 0.80 
8 บริษทั กรีนสปอต จํากัด 0.73 
9 นายดุษฎี ธนสิสรานนท 0.72 
10 นายชวลิต เชาว 0.71 

ท่ีมา       : บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด 
 



แบบ 56-1                                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จาํกัด (มหาชน) 

 

หนา 43 : UPOICTK 

กโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่าํสูง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

 - โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ณ วันที ่13 มีนาคม 2552 ที่มีผู
ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ดังน้ี 

 

ลาํดบั ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจาํนวนหุนสามญั 

ทั้งหมดท่ีออกและเรียกชาํระแลว 

1 บริษทั ล่ําสูง โฮลด้ิง จํากัด
ข
 42.11 

2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 
3 CIMB-GK SECURITIES PTE LTD 11.02 

ท่ีมา         : บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม 
 

ขโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่าํสูง โฮลดิง้ จํากัด  

-โครงสรางผูถือหุน ของ บรษิัท ล่ําสูง โฮลด้ิง จํากัด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 ที่มีผูถือหุนต้ังแต รอย
ละ 10 ขึ้นไป ดังนี้ 

 

ลาํดบั ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจาํนวนหุนสามญั 

ทั้งหมดท่ีออกและเรียกชาํระแลว 

1 บริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จาํกัด 
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัทกาลาที เอสดีเอ็น บีเอชดี โดยมสีิทธิออก
เสียงรอยละ 75.324 ท้ังนี้ บริษัทดังกลาวมีนาย วัง ตา เลียง และ
ภรรยา ถอืหุนรอยละ 54.39  
นาย วัง ชาง ยิง รอยละ 31.58 และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 
14.03) 

51.00 

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

 - ลักษณะประเภทธุรกจิ เปนบริษทัโฮลด้ิง ที่มีธุรกจิเพือ่การลงทนุในบริษทัอื่น 
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ข. กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการจัดการ 
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งเขามามีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ 5 ทาน โดยมีประธาน
กรรมการ 1 ทาน, กรรมการบริหาร 3 ทาน, และกรรมการผูจัดการ 1 ทาน 

 
3.  นโยบายการจายเงนิปนผล 
ตั้งแตป 2536  เปนตนไป บริษทัฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอตัราประมาณรอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยอมขึ้นกบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจายเพือ่การลงทุนเปนหลัก  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานงวดวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท  ท้ังนี้บริษัทไดมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของป 2552 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.30 บาท 
รวมเปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2552 หุนละ 0.50 บาท คิดเปนรอยละ 94.3 ของกําไรสุทธิ 
เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2551 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอย
ละ 96.4 ของกําไรสุทธิ    

 
บริษัทมีการจายเงินปนผลในป 2552 ในอัตรารอยละท่ีต่ํากวา ป 2551 เนื่องจากผลประกอบการที่ต่ํา

กวา 
 
บริษัทยอยยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ท้ังนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสดของบริษัทยอยน้ันๆ 
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1.10 การจัดการ 
 

1.  โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการของบรษิัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ 

 
ก.  คณะกรรมการบรษิัทฯ  ประกอบดวย 

 
ชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายวัง ตา เลยีง ประธานกรรมการ 

2. นายธีระ  วิภชูนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวศิน ปจจกัขะภัต ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย กรรมการผูจัดการ 

6. นายวัง ชาง ยงิ กรรมการ 

7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ กรรมการบริหาร 

8. นางสาวปยธดิา สุขจันทร กรรมการบริหาร 
9. นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต เลขานุการบรษิัท 

 

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษทัฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 
และรายชือ่ของกรรมการในบริษทัยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2 

 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ 
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยทุธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ

และงบประมาณ เพือ่บรรลถุึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน 
3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธผิล รวมทั้งมีการติดตามการ
ดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอในการประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการเปนผูพจิารณากําหนดบทบาทหนาที ่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารอยางชัดเจน 
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4. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน 

5. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษทัฯในรายงานงบ
การเงินของบริษัทฯและบรษิัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ56-1) 

6. คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการซ่ึงเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ 
เพือ่บริหารงานบริษทัฯภายใตขอบเขตอํานาจทีใ่หไว 

7. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และ
การประชุมผูถือหุนอยางนอยปละคร้ัง 

 
ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

-   นายธีระ วภูิชนิน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ   กรรมการตรวจสอบ 
-   นายวศิน ปจจักขะภัต ิ  กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ไดแก  
 

กรรมการตรรจสอบ ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 

นายธีระ วิภูชนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ,  
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (2540-2546) 

 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให
มีความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยท่ัวไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
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3. ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เก่ียวของกัน 

4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ จัดทํารายงานการ
กํากับดูแลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัทฯซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

5. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการ
ตรวจสอบ การดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

6. ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานที่ยอมรับกัน
โดยท่ัวไป 

7. สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเม่ือมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวา
อาจมีการทุจริตหรือส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

8. ส่ังการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือ
ขอกําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน 
และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย 
10. คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯและคาสอบบัญชีประจําป เพื่อนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  
11. แตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบ

ภายใน 
 
ค.  คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปน
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย 
  -   นายธีระ วภูิชนิน   กรรมการอิสระ 
  -   ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ   กรรมการอิสระ 
  -   นายวศิน ปจจักขะภัต ิ  กรรมการอิสระ 
  -   นายวัง ชาง ยิง   กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ 
(2) ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนง

กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท 
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
ง.  คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย 
  -   นายธีระ วภูิชนิน   กรรมการอิสระ 
  -   ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ   กรรมการอิสระ 
  -   นายวศิน ปจจักขะภัต ิ  กรรมการอิสระ 
  -   นายวัง ชาง ยิง   กรรมการ 
 

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) กําหนดหลักเกณฑหรือวิธกีารกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการ

ผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ 
(2) พจิารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษทัเพือ่เหน็ชอบและ

นําเสนอตอท่ีประชุมผูถอืหุนเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ
(3) พจิารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ / ผูจดัการใหญตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ
(4) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่น ตามที่ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

2.   การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

จะเปนกรรมการ แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2553 นี้ ทั้งน้ี รวมถึง
การพิจารณาการเสนอช่ือบุคคลโดยผูถือหุน เพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ลวงหนา ภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดไว จากน้ันไดนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ีคุณสมบัติของ
กรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากน้ันตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ  
และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัท 

ตามขอบังคบัของบริษทัแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนราย
ใหญแตละกลุม แตใหสิทธกิารแตงตั้งกรรมการ โดยวิธท่ีีผูถอืหุนสามารถแบงคะแนนเสียง
ของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพือ่ใหผูใดมากนอยเพยีงใดก็ได (Cumulative Voting) 

 
3.   คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร  
3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ก.  คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 8 ทาน เปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 6,144,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คาธรรมเนียมกรรมการ 
ป 2552 

รายชื่อกรรมการ 
กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

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

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

792,000 
540,000 
540,000 
540,000 
516,000 
516,000 
516,000 
516,000 

 
556,000 
556,000 
556,000 

 
 ข. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย      

--ไมมี— 
 
 ค. คาตอบแทนรวมของผูบริหารบรษิัทฯ จํานวน 8 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน และโบนัส เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 13,618,414 บาท  
 
หมายเหต ุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ 
และผูจัดการฝาย 4 รายแรกตอจากรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย 
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3.2 คาตอบแทนอ่ืน 
 บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกผูบริหาร   ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก 
สําหรับกรรมการบริหารที่เปนชาวตางประเทศที่มาประชุม  สวนผูบริหารที่ไมใชกรรมการบริหารจะ
มีรถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง คาประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ 
และการทํากรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับกรรมการทั้งคณะและผูบริหาร 
 สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทฯไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับ
พนักงานอื่นๆ คือรอยละ 5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการบริหาร ที่ไมไดมีการจายเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

4.  การกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยในการ

เสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพ  จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพ่ือใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ  
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดแก 1) สิทธิของผูถือหุนและการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 2) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 3) การเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใส 4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
 

คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการ
ติดตาม เพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกลาวตามความเหมาะสม 
 

1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

 
 จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัท เพื่อพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซ่ึงแสดงถึงผลการ
ดําเนินการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา งบดุลและงบกําไรขาดทุน  การจายเงินปนผล
และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ  แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
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 จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกัน

นับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุน
ไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน 
ทั้งนี้ตองระบุชื่อผูถือหุนดังกลาวและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน
หนังสือดังกลาว โดยคณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
 ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนาย
ทะเบียนทราบไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม   

 
 จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนน

เสียงได พรอมกับหนังสือเชิญประชุม  โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและ
ขั้นตอนในการเขารวมประชุมอยางชัดเจน ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม แต
ประสงคจะใชสิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียง
แทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได 

 
 ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุม

ไมนอยกวายี่สิบหาคน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  โดยมีประธานกรรมการทําหนาที่
เปนประธานท่ีประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่
กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

 
 การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีที่มีผูถือหุนทานใด ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  

หรืองดออกเสียงในวาระทั่วไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ  การทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน  การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  การแกไข
หนังสือบริคณฑสนธิ  และขอบังคับ เปนตน 
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 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการลวงหนา 
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตํารงตําแหนงกรรมการ  โดยใหมี
การเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท หรือสงเปนจดหมายอิเลค
โทรนิคสมาที่ company.secretary@upoic.co.th    

 
 เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมถึงกรรมการลวงหนากอน

วันประชุม  โดยสงผานทาง Website ของบริษัท หรือสงเปนจดหมายอิเลคโทรนิคสมา
ที่ company.secretary@upoic.co.th    
 

 จัดใหมีการเผยแพรเอกสารการประชุมตางๆ พรอมหนังสือเชิญประชุม ผานทาง
เว็บไซตของบริษัท  อยางนอย 30 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถศึกษา
ขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา   

 
 บันทึกประเด็นสําคัญที่ผูถือหุนซักถามพรอมท้ังคําชี้แจงของคณะกรรมการ  รวมทั้ง

บันทึกจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเห็นชอบ  ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงไวอยางชัดเจน 
ในรายงานการประชุม  บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวใน
เว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จส้ิน  เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปน โดยไมตองรอถึงการประชุม
ครั้งตอไป 

 

2. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย  

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปน พนักงาน 
หรือ ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสียอาจแตกตางกัน ดังน้ันบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยาง
ละเอียดรอบคอบ และดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวยความ
ระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไวเปนหัวขอ
เฉพาะในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 
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 กลไกในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย 

 
2.1 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  
 

ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรงโดย
ไมผานผูบริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ
รวมท้ังการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง  
การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ   หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง 
เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยตรงดังนี้:- 

 
• สงทางไปรษณีย :  นายธีระ วิภูชนิน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สหอตุสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด  
(มหาชน) 
64 ชั้น 1 ซ. บางนา-ตราด 25  
แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 

 
• สงทาง E-MAIL ADDRESS : thirawip@hotmail.com 

 
2.2 การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง 
 

ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแต
อยางใด 

 
2.3 การดาํเนนิการหลังจากมผีูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริง
ตามท่ีมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนแลวนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจง 
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2.4 มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย 
 

ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดย
บริษัท คณะกรรมการจะรีบแกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักชา  
รวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก  และจะพิจารณา
ชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม  

 

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน และมีการประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ โดยไดมีการเปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆ
ดังนี้ 

 เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงขอมูลใน
เว็บไซตของบริษัทใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ  

o นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
o จรรยาบรรณธุรกิจ 

o โครงสรางผูถือหุน 

o โครงสรางคณะกรรมการ 

o วิสัยทัศน/ภารกิจ 

o นโยบายสิ่งแวดลอม 

o รายงานประจําป 
o แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 

o งบการเงิน 

o หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม 

o รายงานการประชุมผูถือหุน 

o ขาวที่บริษัทเผยแพร  
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 จัดสงรายงานขอมูลประจํางวด อาทิเชน งบการเงิน  แบบ 56-1 และรายงานประจําป 
ตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด 

 มีการรายงานขาวเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่ สําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ 

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซ่ึงลงนาม
โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป  และ
แบบ 56-1 ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ซึ่งมีผูสอบบัญชีอิสระเปนผูตรวจสอบจะตองไดรับการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวามีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอ 

 ใหกรรมการบริหาร ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ทั้งท่ีเปนบุคคลและสถาบัน ผูถือ
หุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เก่ียวของ โดยติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 
8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส 
company.secretary@upoic.co.th  หรือผานทางเว็บไซตบริษัท  

 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

4.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

4.1.1 โครงสรางคณะกรรมการ 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย จํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 
คน โดยมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แต
ตองไมนอยกวา 3 คน 

4.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน 
ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท 

2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุ
ถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน 
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3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กําหนด รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ และ การประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา 

5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการ
บริหารความเสี่ยง รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยาง
สมํ่าเสมอ 

6. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ 

7. จัดใหมีการส่ือสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน  กรรมการ
สรรหา  ฝายบริหาร และพนักงาน 

8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย  ในรายงานประจําป  และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ56-1) รวมถึงการเปดเผยขอมูลและสาระสนเทศตางๆใหเปนไป
ตามกฎหมาย และหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการท่ีอาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน  

10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง และการประชุมผู
ถือหุนอยางนอยปละคร้ัง 

11. หนาท่ีและความรับผิดชอบอื่นที่กําหนดโดยกฎหมายและมติท่ีประชุมผูถือหุน 
 

4.1.3 เลขานุการบริษทั 

บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังน้ี 

1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้ 

 ทะเบียนกรรมการ 
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 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 

 รายงานประจําปของบริษัท 
2. ติดตามใหมีการนํามติท่ีประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุน ไปปฏิบัติ 
3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และ
จัดสงสําเนาใหแกประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 
4. ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆที่
เก่ียวของ รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการ และฝายจัดการปฏิบัติ
ตามอยางถูกตอง 
5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย และ สํานักงาน กลต. รวมถึงกฎหมายตางๆที่เก่ียวของ 
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ 
7. ดําเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศ  กําหนด 
 
4.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหา ทําหนาท่ีเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแตงตั้งหรือเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร 
และเสนอชื่อผูท่ีผานการพิจารณาตอคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณที่สําคัญสําหรับการทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการ
ของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา รวมท้ัง
ความชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย ตลอดจนคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นๆ ที่
เหมาะสม 
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4.1.5 ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริษัทอาจดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร หรือเปนกรรมการที่
ไมไดทําหนาที่บริหาร  สําหรับตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน  เพื่อใหมีการแบงแยกหนาที่ใหอยางชัดเจน   

 
4.1.6 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้ 
(ก)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนติบิคุคล
ท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดวย 
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เก่ียวของ เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน 
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรส
ของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เก่ียวของ ในลักษณะที่อาจ
เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผู ท่ี มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เก่ียวของเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
 
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือ
บริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ํา
ประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝาย
หนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบ
ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา   
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ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่
เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวม
ภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 
(จ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เก่ียวของ และไมเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เก่ียวของสังกัดอยู  เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน 
(ฉ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่
ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาท
ตอปจากนิติบุคคลที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล 
ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(ช)  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
(ซ)   ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวเขมกวา
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.  โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนบริษัทไดไม
เกินรอยละ 0.5 
 
ขอความในขอ 4.1.6 นิติบุคคลท่ีเก่ียวของหมายถึงบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 
4.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 12 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกคร้ัง ใหมี
การเลือกตั้งกรรมการชุดใหมทั้งคณะ   
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4.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท 
เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถที่จะมีเวลาในการทําหนาท่ีไดอยางเต็มที่  
บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวนบริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัท
จดทะเบียนสูงสุดท่ีประธานกรรมการ และกรรมการ จะดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นไดดังนี้    

 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท  
 (ยกเวนในกรณีท่ีเปนประธานกรรมการบริษัทท่ีอยูในกลุมเดียวกัน) 

 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท 
ท้ังนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่
ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อื่น 
 
4.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษทัอ่ืนของผูบริหารระดับสูง   
ผูบริหารระดับสูง  สามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย 
บริษัทรวม  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน หรือบริษัทท่ีเก่ียวของกันในกลุมบริษัทได  ใน
กรณีที่เปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุมบริษัทดังกลาวแลว
จะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ 
 

 4.2 คณะกรรมการชดุยอยตางๆ 
 
  4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 
คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชี
และการเงิน  ประธานกรรมการตรวจสอบตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธาน
กรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ภายใตเงื่อนไขวา ตองไดรับการ
เลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการแตละป 

 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 หนา 61 : UPOICTL 

พิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวม
ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
5.  พิจารณารายการที่ เ ก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ 
เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงินของบริษัท 
(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท 
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจาก
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) 
(6.8) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง  สามารถ
ประมวลจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังน้ี  

 
 
 
 
 
 

4.2.2 คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน  
องคประกอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญ
ท่ีเปนกรรมการอิสระ   โดยมีประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการ
อิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 
3 ป ภายใตเง่ือนไขวา ตองไดรับการเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ในการ
เลือกตั้งกรรมการแตละป 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ 

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ 

2. กระทําการอื่นใดที่เก่ียวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา
การจากคณะกรรมการบริษัท 

 
ในป 2552 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง  
สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนด
คาตอบแทนแตละทานไดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม 

1.  นายธีระ วภูิชนิน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2551-2554 4/4 

2.  ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ กรรมการอิสระ 2551-2554 4/4 
3.  นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระ 2551-2554 4/4 

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม 

1.  นายธีระ วภูิชนิน ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน 

2551-2554 2/2 

2.  ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ กรรมการอิสระ 2551-2554 2/2 
3.  นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระ 2551-2554 2/2 
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2551-2554 2/2 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 หนา 63 : UPOICTL 

4.2.3 คณะกรรมการสรรหา  
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่เปน
กรรมการอิสระ โดยมีประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ  และไมเปน
บุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ภายใต
เงื่อนไขวา ตองไดรับการเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ในการเลือกตั้ง
กรรมการแตละป 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดสรรหา 
1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง 

ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว 
2. พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ

ใหคณะกรรมการพิจารณา 
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผูจัดการ  
 

ในป 2552 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง  สามารถประมวล
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้ 

 

 
 
 
 

 
 

4.3 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 คร้ังเปนอยางนอย หรือ
ประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน  โดยจะมีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาเปนรายป และแจงให
กรรมการแตละทานไดรับทราบกําหนดการดังกลาวในเดอืนพฤศจิกายนของทุกป  

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม 

1.  นายธีระ วภูิชนิน กรรมการอิสระ 2551-2554 1/1 
2.  ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ กรรมการอิสระ 2551-2554 1/1 
3.  นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระ 2551-2554 1/1 
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2551-2554 1/1 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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เลขานุการบริษัทจะเปนผูเสนอวาระการประชุมทั่วไปท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือระเบียบตางๆที่เก่ียวของ   สวนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกลาว ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณา ท้ังน้ีกรรมการแตละทาน
สามารถเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุมได  โดยสงวาระที่ตองการเสนอผานทาง
เลขานุการบริษัทกอนวันประชุมลวงหนา 14 วัน  เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวม
วาระที่เสนอดังกลาวใหประธานกรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม 

บริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ พรอมหนังสือ
เชิญประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน 
ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการแตละทานไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวาง
การประชุม   ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ 
โดยจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผูบริหารที่เก่ียวของในการนําเสนอรายละเอียด  
เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลา
ใหกรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ  

 

ในป 2552 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง สามารถประมวล
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุ วันเวลาเริ่ม-
เวลาเลิกประชุม  ชื่อกรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม   สรุป
สาระสําคัญของเรื่องท่ีเสนอรวมถึงประเด็นที่มีการอภิปรายและขอสังเกตของ

การเขารวมประชุม (คร้ัง) 
รายชื่อ 

วาระการ 
ดํารงตําแหนง วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. นายวัง ตา เลียง 2552-2553 3 - 3 
2. นายธีระ วภิูชนิน 2552-2553 4 - 4 
3. ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ 2552-2553 4 - 4 
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ 2552-2553 4 - 4 
5. นายวัง ชาง ยิง 2552-2553 4 - 4 
6. นายสมชัย จงสวสัด์ิชัย 2552-2553 4 - 4 
7. นางสาวอัญชล ี สืบจันทศิริ 2552-2553 4 - 4 
8. นางสาวปยธิดา สุขจนัทร 2552-2553 4 - 4 
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กรรมการ   มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย  ชื่อผูจด
รายงาน และ ผูรับรองรายงาน  และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว 
เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดเก็บ เพื่อใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดยผูที่
เก่ียวของ  

กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร มีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวม
อยูดวย ท้ังน้ีเพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการท่ีมีประเด็นท่ีนาสนใจ  
และจะตองมีการแจงผลการประชุมใหกรรมการผูจัดการไดรับทราบ  โดยในป 2552 
กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร มีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยู
ดวยจํานวน 1 คร้ัง 

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเอง  ตามแบบ
การประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการ
แตละทานนําสงแบบประเมินท่ีเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและ
แจงคณะกรรมการไดรับทราบ เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป  

4.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 
1. คาตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  เปนผูทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑและ
รูปแบบในการจายคาตอบแทนกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อขอ
อนุ มัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  ท้ังนี้ คาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจาก
ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ  โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และจะใชผลการสํารวจการ
จายคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯเปนเกณฑ ในการ
เปรียบเทียบในแตละป ทั้งน้ีเพื่อใหคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ  
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คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  (บาท) 

จํานวน 2551 2552 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 8 4,380,000 4,476,000 
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 1,548,000 1,668,000 

 
นอกจากคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะ
ไดรับ คาตั๋วเคร่ืองบิน  คาที่พักและอาหาร  รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิด
ของกรรมการและผูบริหาร เพื่อคุมครองความเสี่ยงของกรรมการและผูบริหารใน
การปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท แตท้ังนี้จะไมใหความคุมครองในกรณีกระทําการโดยจง
ใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือทุจริต  
 
 2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  
 
คาตอบแทนกรรมผูบริหารระดับสูง จะเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดในแตละคร้ัง  ซึ่งสอดคลองกับความรู
ความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท  โดยคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนเปนผูพิจารณา และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ในป 2552  กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ไดรวมกัน
กําหนดคาเปาหมายของตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance 
Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนไดกําหนดใหนําผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณา
คาตอบแทน  
 
คาตอบแทนของผูบรหิารระดับสงู (บาท) จํานวน 2551 2552 

ผูบริหารระดบัสูง 8 13,667,585 13,618,414 
 
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงจะไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก 
รถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คาประกันสุขภาพ คาประกันอุบัติเหตุ และ
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คาใชจายอื่นที่เก่ียวของ ทั้งนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารจะไมไดรับ
คาตอบแทนอื่นๆ 
 
นอกจากน้ัน กรรมการบางทานท่ีไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทยอย จะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทยอย     

4.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดย
ผูบริหารระดับสูง เพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึง
ลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย  นอกจากนี้
ยังจัดใหมีเอกสารดังตอไปน้ี สงมอบใหกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหม  
 
1.  คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก บทบาทและ
หนาท่ีความรับผิดชอบ  ขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่
เก่ียวของ รวมทั้งบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
2.  นโยบายการกํากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  
3.  หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
4.  รายงานประจําป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขา
รวมกิจกรรมเพื่อเปนการเพ่ิมพูนความรูดานตางๆที่เก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีที่
ไดรับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอยชุดตางๆเปนประจํา 
โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมกรรมการไทย เพื่อสงเสริมใหกรรมการ
บริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียน  

4.7 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปน
ส่ิงจําเปนตอความม่ันคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว  

บริษัทเชื่อม่ันวาการมีหลักปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
เสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุง
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จริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน โดยถือเปนการประมวล
ความประพฤติในทางท่ีดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  
พรอมท้ังประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และได
จัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและ
ตอเนื่อง  

4.8 ความขัดแยงทางผลประโยชน  

4.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท 

เพื่อปองกันไมให กรรมการ และ ผูบริหาร นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนและเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก  บริษัทจึงไดกําหนด
หลักเกณฑไวดังนี้  

 
 กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ 
ขาย โอน หรือรับโอน  และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท  
รวมถึงใหผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุก
ไตรมาส   ทั้งนี้ใหรวมถึงการปฎิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)  
 
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารส่ี
รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการลงมา ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหาร
รายท่ีส่ีทุกรายและใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงาน
บัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่งมีหนาที่ตองจัดทํา
และสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ทั้งในนามของตนเอง คูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต. 
 

 หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูล
ภายในของบริษัท เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไมมี
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หนาท่ีเก่ียวของ  และหามไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือนกอน
งบการเงินของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน 
 

 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของ
บริษัทท่ียังไมไดเปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยของบริษัท ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน และ/หรือ ชักชวนผูอื่น
ใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทจะ
ดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด  

 
 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทําการอันเปน

ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา 
บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังตอไปนี้ 

 
o ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ 
o ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปน กรรมการ ผูบริหาร 

ผูจัดการหรือพนักงานโดยถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัท ถาผูกระทําความผิดเปนกรรมการบริษัท ใหนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ 

o แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
หรือ ก.ล.ต. 

o แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย 
o ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู

ถือหุนของบริษัท 
 
4.8.2 การอนมุัติรายการทีม่คีวามขัดแยงทางผลประโยชน 
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่น มีการตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยง
กัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน  และรายการเกี่ยวกับการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ี
เก่ียวของกัน ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับอยูในขณะทํารายการดังกลาว  โดยจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดย
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เครงครัด โดยบริษัท ไดกําหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ดังกลาวดังนี้  
(1) หามไมใหบุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อนุมัติรายการท่ีเก่ียวของกับตนได 
(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเง่ือนไข
ทางการคาทั่วไปโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท เปนสําคัญ 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถา
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเร่ืองหรือรายการ
ใด บริษัทจะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากล่ันกรอง กอนจะนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 
อยางไรก็ตาม เพื่อใหธุรกรรมตางๆสามารถดําเนินไปไดตามปกติ  คณะกรรมการ
ไดอนุมัติในหลักการใหผูบริหารสามารถทํารายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นเฉพาะ
บริษัทกับบริษัทยอย หากธุรกรรมเหลานั้นเขาลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปนี้ 

1. เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนจะพึงกระทํากับ
คูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเปนกรรมการ ผูบริหาร  หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ   

2. เปนรายการทดรองจายที่สมเหตุสมผลท่ีเกิดจากการดําเนินการ
ตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียกเก็บตามที่จายจริง  

ท้ังนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีขนาดเกินกวา 100,000 บาท ให
คณะกรรมการไดรับทราบทุกไตรมาส 

(4) บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

 
4.8.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 
เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท   และให
กรรมการ และ ผูบริหาร ท่ีมีรายการหรือธุรกรรมท่ีมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับ
กิจการของบริษัท ไดปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
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2/2552 เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เก่ียวของ   บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้  
 

 กรรมการ ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของ มีรายการหรือธุรกรรมท่ีมีสวนไดเสียที่
เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทยอย ท่ีมีขนาดของ
รายการมากกวาหรือ เทากับ 1 ลานบาท หรือ 0.03% ของสินทรัพยท่ีมีตัวตน
สุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอย  แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  ใหจัดทํา
รายงานดังกลาวตามแบบฟอรมที่กําหนด  และสงมอบใหเลขานุการบริษัท 
ภายใน  7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น  ในกรณีที่มีรายการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกคร้ัง  ใหแจงรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ภายใน  
7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น    

 
 ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานที่ไดรับตามวรรค 1 ใหประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่
ไดรับรายงานน้ัน  

 
 กรรมการ และ ผูบริหาร ที่มีสวนไดเสียในเรื่องท่ีมีการพิจารณาในที่ประชุม  ไม
สามารถเขารวมในการพิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะ
ไมจัดสงเอกสารในเร่ืองดังกลาวใหกับกรรมการแลผูบริหารดังกลาว 

 
 ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และ แบบ 56-1  

4.9 การควบคมุและการตรวจสอบภายใน   

 เพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยาง
เต็มท่ี คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซ่ึง
เปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาด
หลักทรัพยฯ ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท  ท้ังนี้ เพื่อใหม่ันใจวาการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด
และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เก่ียวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส  
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4.10 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท 
สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท
เปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเส่ียงของแตละหนวยงาน
และกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมท่ีมีอยู พรอม
ท้ังนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเส่ียง  

 
4.11 แผนสืบทอดงาน 
 

บริษัท มีการวางแผนการสืบทอดงาน  โดยการรับพนักงานในตํ าแหน ง 
Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของ
บริษัทตอไปในอนาคต   
นอกจากนี้ บริษทัไดใหกําหนดบุคคลดังตอไปนี้ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการผูจัดการ 
ในกรณีท่ีกรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได     
1. นายอําพล สิมะโรจนา ผูชวยกรรมการผูจัดการ เปนผูดูแลและตัดสินใจในเร่ือง

ท่ีเก่ียวของกับโรงงาน ท้ังของบริษัท และบริษัทยอย  
2. น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเร่ืองอื่นๆ 

ท้ังของบริษัท และบริษัทยอย 
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5.  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตน

ดังนี้ 
1.  ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เก่ียวกับหนาท่ีที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย

ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรพัย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุก
ไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ 

3.  แจงใหผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแก
ผูอื่น รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ท่ีผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝา
ฝน 

4.  หามมิใหผูบริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงนิจะ
เผยแพรตอสาธารณะชน 

 
บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท  รวมถึงบทลงโทษ

กรณีท่ีมีการฝาฝนไวในนโยบายการกํากับกิจการ ซึ่งสามารถดูไดที่ หัวขอ การกํากับดูแลกิจการ  
ขอ 4.8.1 

 
6.  บุคลากร 

 

จํานวนพนักงาน  

2552 2551 2550 

                สํานักงาน 42 37 53 

                โรงงาน 128 132 99 

      สวน 786 766 772 

                      รวม 957 935 924 
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยแบงตามสายงานดังน้ี 
 
ก. สํานักงาน มีการจายคาตอบแทนในรปูคาแรง เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา  

บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชพี  
ข. โรงงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนสั  คาลวงเวลา  

บานพักพนักงาน  และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพี  
ค. สวน มีการจายคาตอบแทน 

-ในรูป เงินเดือน โบนัส  คาลวงเวลา  บานพักพนกังาน และเงนิสมทบกองทนุ
สํารองเลี้ยงชพี   
-ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 139.01 ลานบาท 

 
นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

 
พนักงานและวัฒนธรรมองคกรถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางแข็งแรง

และประสบความสําเร็จ  ดังนั้น นอกจากการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการ
พัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่องตามมาตรฐาน ISO 
9001:2000  และ ISO 14000  แลว  บริษัทฯไดเชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญเขามาพัฒนาและอบรม
ผูบริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุมบริษัทเพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสรางวัฒนธรรม
องคกรระยะยาว ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้  

 
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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1.11 การควบคุมภายใน 
 

บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
เปนกลไกสําคัญที่ชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ สรางความเชื่อม่ันในการบริหารงานแกผูบริหาร และ
ชวยใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ังชวยรักษา
ผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงาน
ของบริษัทมีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือร่ัวไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ 

บริษัทไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัท ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุมภายในท่ีดีแกบริษัทเพื่อใหเกิดระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 โดยมีกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดาน
ตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ   

นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญและบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีขอ 6 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ  

สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายใน
ของบริษัทและไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส  คณะกรรมการจึงมี
ความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเชนกัน  

สําหรับบริษัทยอยน้ัน ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลมซึ่งดูแลและควบคุมโดยฝายบริหาร
ของบริษัท  
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1.12 รายการระหวางกัน 
 

1.  รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ความจําเปน และความ 
    สมเหตุสมผลของรายการดังกลาว 
ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

                     (หนวย: ลานบาท) 

งบการเงินเฉพาะ 
กิจการ ชื่อ ความสัมพันธ รายการ 

2552 2551 

นโยบายการ 
กําหนดราคา 

ความจําเปน 

ขาย
นํ้ามัน
ปาลมดิบ
และเมล็ด
ในปาลม 

752 1,122 ราคาตลาด ณ 
วันท่ีทําสัญญา
ขาย 

บริษัทมีการพ่ึงพาทางดาน
ธุ ร กิ จ กั บ บ ม จ .ล่ํ า สู ง 
(ประเทศไทย) ซ่ึงเปน
โรงงานกล่ันน้ํ ามันปาลม
ขนาดใหญ ท่ีมีความรูความ
ชํานาญเก่ียวกับนํ้ามันปาลม
มากกวา 30 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของน้ํามัน
ปาลมไดเปนอยางดี  

บริษัท ลํ่าสูง 
(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

ผูถอืหุนราย
ใหญ 

ขายผล
ปาลมสด 

3 19 ราคาตลาด เน่ืองจากบางชวงฤดูกาลมี
ปริมาณผลปาลมออกมาเปน
จํานวนมาก ไมสามารถผลิต
ไดทัน จึงจําเปน ตองขาย
ออก  นอกจากนั้นบางครั้ง
เ กิดจากเครื่อง จักรอยู ใน
ระหวางการซอมแซม  

บริษัท สยาม 
เอลิทปาลม 
จํากัด  

บริษัทท่ี
ควบคุม
รวมกัน 

ซ้ือเมล็ด
พันธุ
ปาลม
นํ้ามัน 

1 - ราคาตลาด  เ น่ื อ ง จ ากบ ริ ษั ท  สย าม 
เอลิทปาลม  จํ ากั ด  เป น
ตัวแทนจําหนายเมล็ดพันธุ
ปาลม CIRAD

®
 ในประเทศ

ไทย 

สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 
2551 สามารถดูรายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 6 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา  77 : UPOICTN 
 

 
2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนมุัติการทํารายการระหวางกัน 
ในป 2552 บริษัทฯ มีการขายน้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดในปาลม และผลปาลมสดใหแก บมจ.

ล่ําสูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 92.3 ของปริมาณการขายท้ังหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไป
ตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไป
ตามประเพณีการคาของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ   

คุณสมชัย จงสวัสด์ิชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายนํ้ามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิง
กับการขายใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น 

 
3  แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทฯไดมีการคาขายกับ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) กอนที่ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) จะเขามา

ถือหุนในบริษัทฯ และเปนผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน เนื่องจากบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งใน
บริษัทที่มีการใชนํ้ามันปาลมดิบในปริมาณสูง นอกจากนั้นยังมีฐานะการเงินแข็งแกรง  และเปนคูคาท่ีดี  
ดังน้ันในอนาคตบริษัทฯก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ในราคา
เดียวกับที่มีการขายใหกับลูกคารายอื่น   
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1.13 ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

1  งบการเงนิ 
 
ก. สรุปรายงานการสอบบญัชี 
ในระยะ 3 ปที่ผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข 

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอย งบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกันและงบ
การเงินรวม 

ข. สรุปงบการเงนิรวม  
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
งบดุล       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

 2552  2551  2550  
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 70,094,178 6.84 138,018,132 12.81 177,598,689 17.18 
   เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา 6,000,000 0.59 - - - - 
   ลูกหนี้การคา – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 34,667,654 3.38 16,864,027 1.56 45,649,471 4.42 
   ลูกหนี้การคา– กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 2,221,094 0.22 20,387,918 1.89 2,654,852 0.25 
      หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู       
   ลูกหนี้การคาสุทธิ 36,888,748 3.60 37,251,945 3.45 48,304,323 4.67 
   เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน 540,860 0.05 399,539 0.04 262,592 0.03 
   สินคาคงเหลือ 26,978,856 2.63 64,175,108 5.96 53,217,401 5.14 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,422,011 0.33 1,646,375 0.15 694,096 0.07 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 143,924,653 14.05 241,491,099 22.41 280,077,101 27.09 
สินทรัพยไมหมนุเวียน       
   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธิ - - - - 5,749,897 0.55 
   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ 836,900,910 81.71 796,447,064 73.92 710,175,377 68.69 
   สินทรัพยไมมตีัวตน - สุทธิ 11,425,992 1.12 10,515,317 0.97 - - 
   คาความนิยมในการรวมกิจการ 27,972,977 2.73 27,972,977 2.60 27,972,977 2.71 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,989,973 0.39 1,029,659 0.10 9,900,548 0.96 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 880,289,852 85.95 835,965,017 77.59 753,798,799 72.91 
                            รวมสินทรัพย 1,024,214,505 100.00 1,077,456,116 100.00 1,033,875,900 100.00 

       



แบบ 56-1                                                                                                            บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 79 : UPOICTO  

 2552  2551  2550  
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       
หน้ีสินหมุนเวียน       
   เจาหน้ีการคา  9,234,257 0.90  7,145,521 0.66 14,056,816 1.36 
   เงินทดรองจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3,017 - 892 - - - 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น       
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 8,723,781 0.85 9,633,065 0.89 15,022,252 1.45 
        เงินปนผลคางจาย 2,899,892 0.28 3,324,221 0.31 4,460,476 0.43 
        คาใชจายคางจาย 15,974,841 1.56 17,997,101 1.67 17,262,708 1.67 
       เจาหน้ีคาซ้ือเครือ่งจักร 26,448,573 2.58 23,068,905 2.14 8,547,461 0.83 
        อื่นๆ  10,058,096 0.98  9,651,795 0.90  8,506,547 0.82 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 73,342,457 7.16 70,821,500 6.57 67,856,260 6.56 
หน้ีสินหมุนไมหมุนเวียน       
       สํารองเผื่อคาเชาท่ีดิน 20,468,000 2.00 20,468,000 1.90 20,468,000 1.98 
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน 20,468,000 2.00 20,468,000 1.90 20,468,000 1.98 

รวมหน้ีสิน 93,810,457 9.16 91,289,500 8.47 88,324,260 8.54 
       

สวนของผูถือหุน       
   ทุนเรือนหุน       
    ทุนจดทะเบียน       
    หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 324,050,000  324,050,000  324,050,000  
    ทุนออกจําหนายและชําระเตม็มูลคาแลว       
    หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 324,050,000 31.64 324,050,000 30.08 324,050,000 31.35 
   สวนเกินมูลคาหุน 321,544,740 31.39 321,544,740 29.84 321,544,740 31.10 
   ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพยเผื่อขาย - - - - (732,353) (0.07) 
   กําไรสะสม :         
      จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 60,305,000 5.89 60,305,000 5.60 60,305,000 5.83 
      ยังไมไดจัดสรร            224,504,308 21.92 280,266,876 26.01 240,384,253 23.25 

รวมสวนของผูถือหุน 930,404,048 90.84 986,166,616 91.53 945,551,640 91.46 
              รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,024,214,505 100.00 1,077,456,116 100.00 1,033,875,900 100.00 
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
งบกําไร – ขาดทุน       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

 2552  2551  2550  
 บาท  %  บาท  %  บาท  %  

  รายได       
      รายไดจากการขาย 823,488,754  97.24 1,305,145,439 97.94 637,585,106 96.96 
      รายไดอื่น       
            เงินปนผลรับ - - - - 277,500 0.04 
            ดอกเบี้ยรบั 1,494,556 0.18 4,933,668 0.37 6,748,530 1.03 
             โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาสินคา 3,411,616 0.40 - - - - 
             โอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัย - -  - - 2,243,301 0.34 
            กําไรจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร
และอปุกรณ 

       2,839,498  0.34 2,023,323 0.15 315,446 0.05 

            อื่นๆ 15,661,569 1.85 20,468,985 1.54 10,374,686 1.58 
   รวมรายได 846,895,993 100.00 1,332,571,415 100.00 657,544,569 100.00 
   คาใชจาย       
      ตนทุนขาย 545,633,919  64.43 755,273,212 56.68 318,827,559 48.49 
      คาใชจายในการขาย 28,117,827 3.32 42,652,471 3.20 23,987,690 3.65 
       คาใชจายในการบริหาร 30,192,365 3.57 30,283,944 2.27 36,675,892 5.58 
      คาตอบแทนผูบริหาร 18,395,814 2.17 19,595,585 1.47 6,272,226 0.95 
      คาเผื่อการลดมูลคาสินคา - - 4,997,870 0.38 - - 
      ขาดทุนจากการตดัจําหนายสินทรัพย
ถาวร 

84,804   0.01 18,359,408 1.38 4,907,064 0.75 

      คาความนยิมตดัจําหนาย - - - - 4,174,298 0.63 
      คาใชจายอืน่ 1,630 - 631,911 0.05 - - 
   รวมคาใชจาย 622,426,359  73.50 871,794,401 65.43 394,844,729 60.05 
   กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 224,469,634 26.50 460,777,014 34.57 262,699,840 39.95 

   คาใชจายทางการเงิน - - (188,210) (0.01) (158,526) (0.02) 

   ภาษีเงินไดนิติบคุคล (53,399,902) (6.31) (129,062,981) (9.68) (55,441,322) (8.43) 
   กําไรสุทธิสําหรับป 171,069,732 20.19 331,525,823 24.88 207,099,992 31.50 

   กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       
         กําไรสุทธิ 0.53  1.02  0.64  
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
งบกระแสเงินสด    
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     

 2552 2551 2550 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    
   กําไรสุทธิ 224,469,634 460,588,804 262,541,314 
   รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรบั (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: 
       คาเสือ่มราคาและคาตดัจําหนาย 68,062,362 57,723,218 48,800,619 
       คาความนิยมตดัจําหนาย - - 4,174,298 
       คาตัดจําหนายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ 84,804 18,359,408 4,907,064 
       ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2,839,498) (2,023,323) (315,446) 
       กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - (117,750) (238,400) 
       คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ) (3,411,616) 5,062,166 - 
       คาเผือ่การดอยคาของสินทรัพย 158,991 - - 
       โอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัย  - (64,296) (2,243,301) 
       สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน - - 1,720,000 

 286,524,677 539,528,227 319,346,148 
สินทรัพยดําเนนิงานลดลง (เพ่ิมขึ้น) :-    
       ลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน (17,803,627) (17,733,066) 1,051,531 
       ลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน 18,166,824 28,785,444 (5,741,849) 
       เงินใหกูยมืระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน (141,321) (136,947) 463,223 
       สินคาคงเหลือ 51,472,933 (1,586,214) 13,783,436 
       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (1,753,225)  (952,279) 2,190,942 
       สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2,960,314) 8,870,889 3,354,668 
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน  (ลดลง) :-    
       เจาหน้ีการคา 2,088,736 (6,911,295) 1,796,499 
       เงินทดรองจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2,125 892 - 
       หน้ีสินหมนุเวียนอื่น (2,036,238) 15,267,642  9,019,679 
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 333,560,570 565,133,293 345,264,277 
        จายดอกเบี้ย - - - 
          จายภาษีเงินได (54,331,597) (134,452,168) (48,035,127) 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 279,228,973 430,681,125 297,229,150 
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 2552 2551 2550 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน    
   เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจําลดลง (เพ่ิมข้ึน) (6,000,000) - 83,206,850 
   เงินสดรับจากการจําหนายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ 3,405,841 2,535,988 1,078,773 
   เงินสดจายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ (116,117,418) (176,987,458) (174,148,518) 
   สินทรัพยไมมตีัวตนเพิ่มข้ึน (1,605,000) (10,764,200) - 
   เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลกัทรพัยเผื่อขาย - 6,600,000 10,610,000 
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (120,316,577) (178,615,670) (79,252,895) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    
   เงินปนผลจาย (226,836,350) (291,646,012) (162,025,259) 
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (226,836,350) (291,646,012) (162,025,259) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (67,923,954) (39,580,557) 55,950,996 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 138,018,132 177,598,689 121,647,693 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  70,094,178 138,018,132 177,598,689 
ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม :    
   รายการท่ีไมใชเงินสด    
       โอนตนกลาปาลมเปนสินคาคงเหลือ 10,865,065 14,369,363 5,734,677 

 
 
                   ค.  อัตราสวนการวเิคราะหทางการเงนิ – งบการเงนิรวม 

  2552 2551 2550 

อตัราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )     

   อัตราสวนสภาพคลอง เทา 2.0 3.4 4.1 

   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.6 2.5 3.3 

   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 3.8 6.1 4.4 

   อัตราสวนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา เทา 22.2 30.5 13.2 

   ระยะเวลาเก็บหน้ี (เฉลี่ย) วัน 16 12 27 

   อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ เทา 12.0 13.0 5.7 

   ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 30 28 63 

   อัตราสวนหมนุเวียนเจาหน้ีการคา เทา 67.2 71.8 24.2 

   ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 5 5 15 

   Cash Cycle วัน 41 35 75 
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  2552 2551 2550 

อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )    

   อัตราสวนกําไรขั้นตน % 33.7 42.1 50.0 

   อัตราสวนกําไรสุทธิ % 20.2 24.9 31.5 

   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 18.4 33.6 21.9 

อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )    

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 16.7 30.8 20.0 

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 20.4 41.6 29.2 

   อัตราการหมนุของสินทรัพย เทา 0.8 1.2 0.6 

อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio )    

   อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถอืหุน เทา 0.1 0.1 0.1 

   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา n.a. n.a. n.a. 

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา - - - 

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา - - - 

    (Cash Basis)     

   กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน   0.53 1.02 0.64 

   เงินปนผลจากงวดผลการดําเนินงานตอหุน บาทตอหุน   0.5 1.0 0.6 

   การจายเงินปนผลตอหุน บาทตอหุน 0.7 0.9 0.5 

   อัตราการจายเงินปนผล % 94.3 96.4 93.9 

 
2)  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
 
2.1) ภาพรวมทางดานการปฏิบัติงาน  
 

การผลิต :  
 
1. โครงการผลิตกาซชีวภาพ  
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชวีภาพ
เพื่อนําไปใชเองภายในโรงงานและจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการ
ภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ขององคการสหประชาชาติ 
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ซึ่งเปนระบบการผลิตกาซมีเทนจากการยอยสลายน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตโรงงานสกัดน้ํามันปาลมโดย
เชื้อจุลินทรียเพื่อนําไปเปนเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟาและเปนการลดมลภาวะดวการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ  ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคม 2552 โดยมีกําลัง
การผลิตไฟฟาท่ี 2 เมกะวัตต  ในป 2552 บริษัทไดขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไปแลว 614,819 
กิโลวัตต-ชม. คิดเปนจํานวนเงิน 2.2 ลานบาท 
 
2. บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด - บริษัทในเครือที่ผลิตเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันที่ดีที่สุดสายพันธุ
หนึ่ง 
 
บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด เปนบริษัทท่ีเกิดจากการรวมทุนระหวาง บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปาลมเอลิท จัดตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2549  ท้ังนี้ ในป 2552 ซีหราดซ่ึงเปน
บรรษัทการพัฒนาการเกษตรของรัฐบาลฝร่ังเศสไดรวมกับบริษัท โซฟโปรเทออล จัดตั้งบริษัทในเครือขึ้น 
ชื่อวา ปาลมเอลิท ซ่ึงใชความชํานาญการจากซีหราดในการรวบรวมและนําผลการวิจัยจากเครือขายและ
สถานีการทดลองในประเทศตางๆมาใชประโยชน 
 
เมล็ดพันธุ CIRAD® ผลิตโดยสมาชิกในเครือขายมาอยางยาวนาน ในประเทศเบนิน ไอโวร่ีโคสท เคเมอรูน 
และ ประเทศอินโดเนเชีย  อยางไรก็ตาม เพื่อประกันไดวาสามารถผลิตเมล็ดพันธุไดอยางเพียงพอตอความ
ตองการตลอดเวลา จึงมีการจัดตั้งแปลงพอแมพันธุขึ้นอีกในประเทศโคลัมเบีย ประเทศอีเควดอร และ
ประเทศไทยโดยบริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด  ไดนําพอแมพันธุท่ีไดรับการคัดเลือกมาอยางยาวนานจาก
แปลงทดสอบจากแหลงตางๆในเครือขายมาปลูกในจังหวัดกระบี่ ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ดังนั้น ภายใตความ
เชื่อม่ันถึงคุณลักษณะของสายพันธุ และการรับประกันวิธีการผลิตที่ไดมาตรฐาน บริษัทสามารถผลิตและ
จําหนายเมล็ดพันธุไดในป พ.ศ. 2555  
 
ดานสงัคมและสิ่งแวดลอม :  
 
3. บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรับการรับรองภายใตระบบมาตรฐาน
ตางๆ 
 
บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงมาอยางตอเน่ืองทั้งในดานคุณภาพการผลิต ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
การจัดการส่ิงแวดลอม ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม  จนไดรับการรับรองในระบบมาตรฐาน ไอเอสโอ 
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9001 ไอเอสโอ 14001 โอซาส 18001 ซีเอสอาร โคเชอร และฮาลาล จากผูใหการรับรองที่มีชื่อเสียง ไดแก 
เอสจีเอส และ ทุฟ ซุด นอกจากนี้ ยังอยูในระหวางขอการรับรองในระบบ ทรท. 8001 อีกดวย  
 
การรับรองครอบคลุมเกือบทุกกระบวนการ เริ่มจากการผลิตเมล็ดพันธุ การผลิตตนกลา การเตรียมพื้นที่
ปลูก การปลูก การบํารุงรักษาสวนปาลม การเก็บเกี่ยวและการขนสงผลผลิต การผลิตน้ํามันปาลมและ
น้ํามันเมล็ดใน การผลิตกาซชีวภาพและการผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อจําหนาย  โดยเฉพาะเปนผูประกอบการ
รายแรกของประเทศไทยที่ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานเหลาน้ีในการจัดการสวนปาลมนํ้ามัน   
 
4. บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เขาเปนสมาชิกการผลิตน้ํามันปาลมอยาง
ยั่งยืน 
 
บริษัทเขาเปนสมาชิกสามัญการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ตั้งแตป พ.ศ. 2551 และมีความมุงม่ันที่จะขอ
การรับรองเปนผูผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายในอนาคตอันใกลน้ี 
 
การผลิตนํ้ามันปาลมอยางยั่งยืนนี้ จะเปนระบบมาตรฐานในระดับสากลที่กําหนดเน้ือหาและหลักเกณฑเพื่อ
ไมไหการผลติมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือผูที่เก่ียวของในระดับตางๆ ตลอดจนมีประสิทธิภาพในแงของ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังสงเสริมการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด การใชแรงงานอยางเปนธรรม การ
ออกแบบกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและเปนบรรทัดฐานที่เปนรูปธรรมในการนําไปพัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืนตอไป   

 
 
2.2) ภาพรวมทางดานการเงิน  
 

ผลการดําเนินงานของสวน 
จากการที่บริษัทมีโครงการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งเร่ิมโครงการมาตั้งแตป 2544 จนมาถึงป 2552 คิดเปน
รอยละ 45.60 ของพื้นที่ท้ังหมด โดยมีพื้นที่ที่ใหผลผลิตแลวคิดเปนรอยละ 69.68 ของพื้นที่ ที่มีการปลูก
ปาลมปาลมทดแทน ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลผลิตปาลมสดท่ีจะได เนื่องจากตนปาลมท่ีปลูกใหมจะเร่ิมให
ผลผลิตเม่ือมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มท่ีเม่ือมีอายุ 7 ปขึ้นไป  นอกจากนี้ ตนปาลมที่สวนเคียนซาและ
สวนชัยบุรี ซึ่งคิดเปนรอยละ 51.87  ของพื้นท่ีทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 20 ป  มีผลใหผลผลิตปาลมสดรวมของ
บริษัทในป 2552 ลดลงจากป 2551 ในอัตรารอยละ 18.20 ประกอบกับในป 2551 เปนปท่ีปาลมใหผลผลิต
ท่ีดีที่สุดในรอบเกือบ 10 ป 
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ในปจจุบันบริษัทไดนําเขาเมล็ดพันธุปาลม CIRAD® ซึ่งเปนเมล็ดพันธุปาลมที่มีคุณภาพอยูในอันดับตนๆ 
ของโลกในดานการใหผลผลิตตอไรและอัตราการสกัดนํ้ามันที่สูง นอกจากบริษัทจะเพาะตนกลาไวใชในการ
ปลูกปาลมทดแทนแลว ยังมีการจําหนายตนกลาใหแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันดวย เพื่อสงเสริมใหมี
การปลูกปาลมน้ํามันพันธุดี  
 
อยางไรก็ตาม ปญหาจากการที่บริษัทไดรับใบอนุญาตเพื่อนําเขาเมล็ดพันธุปาลม ลาชา โดยไดรับเม่ือเดือน
กุมภาพันธ 2552 ทําใหไมสามารถนําเขาเมล็ดพันธุปาลมทันกับการปลูกปาลมทดแทน ในป 2552 และยัง
เสียโอกาสในการขายเมล็ดพันธุอีกดวย 
 
ผลการดําเนินงานของโรงสกัด 
จากเหตุผลท่ีไดอธิบายไปกอนหนานี้ (ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน : 

สถานการณตลาดและราคา”) สงผลกระทบตอปริมาณซื้อผลปาลมสดลดลงถึงรอยละ 40.75 ถึงแมวาราคา

เฉลี่ยซื้อในป 2552 จะลดลงจากป 2551 รอยละ 19.53   ซึ่งมีผลใหปริมาณผลปาลมสดท่ีเขาสูกระบวนการ
ผลิตลดลงจากป 2551 รอยละ 27.05 โดยมีสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวน
ของบริษัทในป 2552 คิดเปนรอยละ 34.06 และ 65.94 ของผลปาลมสดท่ีใชในการผลิตท้ังหมด ในขณะที่ป 
2551 สัดสวนคิดเปนรอยละ 41.63 และ 58.37  
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1817/2539 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2539 ซึ่งบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกําไรจากการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบนั้น 
หมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2549 อยางไรก็ตามบริษัทยังคงไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรท่ีไดตามบัตรสงเสริมนี้ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติจนถึงป 2554  
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกดัน้าํมันปาลม
ดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอชั่วโมง ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
ท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและ
เงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันท่ี 7 
มกราคม 2552) 
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิต
ไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการที่
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ไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทยัง
ไมไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว 
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1262(2)/2550 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550 สําหรับกิจการผลิต
เมล็ดพันธุปาลม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ
การสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซ่ึงกิจการท่ีควบคุม
รวมกัน ยังไมไดเร่ิมใชสิทธิพิเศษดังกลาว 
 
รายไดจากการขาย 
 
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสําหรับป 2552 ลดลงจากป 2551 จํานวน 481.66 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 36.90 โดยมีผลมาจากรายไดจากการขายน้ํามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลม ซ่ึงมีสัดสวน
การขายรวมกัน ถึงรอยละ 95.24 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ลดลงถึงรอยละ 37.00 และ 32.40 
ตามลําดับ โดยมีราคาขายถัวเฉลี่ยตอกก. ลดลงรอยละ 17.97 และ 39.53 ตามลําดับ ประกอบกับปริมาณ
การขายน้ํามันปาลมดิบที่ ลดลงรอยละ 23.19 เน่ืองจากปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิตลดลง
ดังที่ไดกลาวไวขางตน  
 
รายไดอ่ืนๆ 
 
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดอื่นสําหรับป 2552 ลดลงจากป 2551 จํานวน 4.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
14.65 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

• รายไดจากการขายเศษน้ํามันของบริษัท ลดลง 5.25 ลานบาท  

• บริษัทมีการโอนกลับคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 3.41 ลานบาท  

• รายไดดอกเบี้ยรับของบริษัทลดลง 3.44 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในป 
2552 ต่ํากวาป 2551  

 
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร 
 

• บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 66.26 เม่ือเปรียบเทียบกับยอดขาย ซึง่เพิม่ขึน้
จากอัตรารอยละ 57.87 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2551  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ราคาขายถัวเฉลี่ย
ตอกก.ของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม ลดลงรอยละ 17.97 และ 39.53 ตามลําดับ 
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• คาใชจายในการขาย ลดลงถึง 14.53 ลานบาท การลดลงดังกลาวสาเหตุสวนใหญ มาจากคาขนสง
ที่ลดลง ซึ่งสอดคลองกับปริมาณขายท่ีลดลง  

• คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ลดลง 5.00 ลานบาท เน่ืองจาก ในป 2551 ราคาตลาดมี
การปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องและรุนแรงตั้งแตไตรมาสท่ี 3 สงผลใหตนทุนสินคาคงเหลือ ณ ส้ินป 
2551 มีราคาสูงกวาราคาตลาด ในขณะที่ป 2552 มิไดมีเหตุการณดังกลาว บริษัทจึงมีการบันทึก
คาเผื่อการลดลงของสินคาคงเหลือดังกลาวลดลง  

• ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ลดลง 18.27 ลานบาท เนื่องจากในป 2551 มี
การทําลายเมล็ดพันธุปาลมท่ีไมงอก ซึ่งบริษัทไดนําเขามาเพื่อขายในป 2550 แตปรากฏวาราคา
ยางในปนั้นสูงมาก จนทําใหชาวสวนหันไปปลูกยางมากกวาปาลม สงผลใหปริมาณเมล็ดพันธุใน
ตลาดเกินความตองการ ทําใหเมล็ดพันธุที่นําเขามาไมสามารถผานกระบวนการผลิตไดตาม
กําหนด  

 
กําไร 
 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรจากการดําเนินงานลดลง จํานวน 236.12 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 51.26 ในขณะที่ อัตรากําไรจากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับยอดขาย ลดลง
จากรอยละ 35.29 ในป 2551 เปนรอยละ 27.26 ในป 2552 นอกจากน้ี อัตรากําไรสุทธิเปรียบเทียบกับ
รายไดรวม ลดลงจากรอยละ 24.88 ในป 2551 เปนรอยละ 20.20 ในป 2552 โดยบริษัทและบริษัทยอย มี
กําไรสุทธิลดลง 160.46 ลานบาท คิดเปนลดลง รอยละ 48.40  กําไรตอหุนในป 2552 เทากับ 0.53 บาท 
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในป 2551 ที่มีกําไรตอหุนเทากับ 1.02 บาท  
 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ที่สงผลใหกําไรสุทธิของป 2552 ลดลง จึงทําใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
ลดลงจากรอยละ 33.62 ในป 2551 เปนรอยละ 18.39 ในป 2552  
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ฐานะการเงนิของบริษทัฯ  
 
สินทรพัย 
 

ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยทั้งหมด 1,024.21 ลานบาท ลดลงจาก 1,077.46 ลาน
บาท คิดเปนลดลงรอยละ 4.94 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ลดลงจากรอยละ 30.77 ในป 
2551 เปนรอยละ 16.70 ในป 2552 สาเหตุหลักมาจากรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่สําคัญ ดังนี้: 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 67.92 ลานบาท เนื่องมาจากรายไดจากการขาย 
ในป 2552 ลดลงจากป 2551 

• ลูกหนี้การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน เพิ่มขึ้น 17.80 ลานบาท เน่ืองจากในชวงปลายป 
2551 ราคาผลปาลมสดตกตํ่า ทําใหรัฐบาลเขาแทรกแซงราคา โดยรับซื้อนํ้ามันปาลมดิบ
ในราคาที่สูงกวาราคาตลาด เพื่อชวยเหลือเกษตรกร  มีผลใหราคาน้ํามันปาลมดิบใน
ชวงเวลาดังกลาวเกิดความผันผวน  ปริมาณการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบริษัทที่
เก่ียวของกันในชวงปลายป 2551 จึงลดลง  

• ลูกหนี้การคา-กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน ลดลงถึง 18.17 ลานบาท เน่ืองจากในป 2552 
สัญญาซื้อขายของบริษัทกับบริษัทที่ไมเก่ียวของกันรายหนึ่งไดสิ้นสุดลง  

• สินคาคงเหลือ ลดลง 37.20 ลานบาท เนื่องจากนํ้ามันปาลมดิบในชวงปลายป  2551 มี
ราคาตกต่ํา บริษัทจึงชะลอการขายน้ํามันออกไปดังท่ีไดกลาวไปแลว ทําใหสินคาคงเหลือ
ในป 2551 มีจํานวนสูงกวาป 2552 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น 40.45 ลานบาท จากการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยาย
กําลังการผลิตของโรงงาน 

• สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 2.96 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําจากการซื้อเครื่องจกัร
เพิ่มขึ้น 

 
แหลงทีม่าของเงนิทนุ 
 
โครงสรางของเงินทุน บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2552 เทากับ 
0.10 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2551 ซึ่งเทากับ 0.09 เพียงเล็กนอย โดยโครงสรางเงินทุนยังคงมาจากสวนของผู
ถือหุนของบริษัท ซึ่งมาจากผลการดําเนนิงานของบริษัทในแตละป 
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สวนของผูถือหุน บริษัทและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุน ลดลงจากป 2551 จํานวนเงิน 55.76 ลานบาท 
เนื่องมาจาก 

• กําไรสุทธิสําหรับป 2552 จํานวน 171.07 ลานบาท  

• เงินปนผลจายสําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 สําหรับป 2551 และเงินปนผลจาย
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน สําหรับป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 226.83 
ลานบาท 

 
หนี้สิน  บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งหมด 93.81 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินหมุนเวียน 73.34 ลานบาท 
และหนี้สินไมหมุนเวียน 20.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 2.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.76 
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 

• เจาหน้ีการคา เพิ่มขึ้น 2.09 ลานบาท เนื่องจาก ในป 2551 มีการชะลอซื้อผลปาลมสดจาก
บุคคลภายนอก เนื่องจากการเขาแทรกแซงราคานํ้ามันปาลมดิบของรัฐบาลในชวงปลายป  

• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ลดลง 0.91 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธิของป 2552 ตํ่ากวา
ป 2551  

• คาใชจายคางจาย ลดลง 2.02 ลานบาท สาเหตุสวนใหญมาจาก โบนัสคางจายที่ลดลง  

• เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักร เพิ่มขึ้น 3.38 ลานบาท ซ่ึงเกิดจากการลงทุนในเครื่องจักรตาม
โครงการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 

 
สภาพคลองของบริษทัฯ  
 
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2552 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 70.09 ลานบาท 
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2551 ที่มีอยูจํานวน 138.02 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

• เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2552 จํานวน 279.23 ลานบาท ลดลงจากป 
2551 เปนจํานวนเงิน 151.45 ลานบาท เนื่องมาจากผลประกอบการที่ลดลง ในขณะที่เงิน
สดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการที่สินคาคงเหลือลดลงเปนจํานวนเงิน 51.47 ลานบาท 

• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2552 จํานวน 120.32 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 
2551 ที่ใชไป 178.62 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก บริษัทมีเงินสดที่จายไปสําหรับการซื้อ
ท่ีดิน อาคารอุปกรณ และซอฟแวรลดลง   

• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของป 2552 จํานวน 226.83 ลานบาท เปนเงินปนผล
จายสําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 สําหรับป 2551 จํานวนเงิน 129.62 ลานบาท 
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และเงินปนผลจายระหวางกาลของงวด 9 เดือน สําหรับป 2552 จํานวนเงิน 97.21 ลาน
บาท   

 
จากกระแสเงินสดที่ไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2552 บริษัทและบริษัท

ยอย มีเงินสดลดลง 67.92 ลานบาท ในขณะท่ีป 2551 มีเงินสดลดลง 39.58 ลานบาท  นอกจากน้ันบริษัท
และบริษัทยอย ยังมีเงินสดคงเหลือมาจากป 2551 จํานวน 138.02 ลานบาท รวมเปนเงินสดทั้งหมด ณ 31 
ธันวาคม 2552 จํานวนเงิน 70.09 ลานบาท 
 
อัตราสวนทางการเงนิ 

 

• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 1.96 เทา ในป 2552 ต่ํากวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2551 ซ่ึงเทากับ 3.41 เทา เนื่องมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด ลดลงถึง 67.92 ลานบาท   ซึ่งมีผลมาจากรายไดจากการขาย ในป 2552 ลดลงจากป 
2551 ประกอบกับสินคาคงเหลือ ของป 2552 ต่ํากวา ของป 2551 อีก 37.20 ลานบาท 
ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก การซื้อเคร่ืองจักรตามโครงการขยายกําลังการ
ผลิตเพียง 3.38 ลานบาท 

• ทํานองเดียวกัน จากการที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และสินคาคงเหลือ ในป 
2552 ลดลงจากป 2551 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนทําให ในป 2552 อัตราสวนสินทรัพย
สภาพคลองหมุนเร็วตอหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 1.59 เทา ตํ่ากวาเม่ือเปรียบเทียบกับ ป 
2551 ซึ่งเทากับ 2.50 เทา  

• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 3.81 เทา 
ในป 2552 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ซ่ึงเทากับ 6.08 เทา โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การลดลงของกําไรจากการดําเนินงาน 

 
รายจายลงทนุ 
 

โดยสวนใหญรายจายลงทุนของบริษัทจะเปนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และ
โครงการการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งโครงการการปลูกปาลมทดแทนนั้นจะเปนโครงการที่ตอเนื่อง และมี
ระยะเวลายาวถึง 10 ป บริษัทไดเร่ิมโครงการดังกลาวตั้งแตป 2544 และมีการปลูกปาลมทดแทนปละ 
ประมาณ 450 เฮกตาร  ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเร่ิมใหผลผลิตเม่ือมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เม่ือมี
อายุ 7 ปขึ้นไป   

 



แบบ 56-1                                                                                                            บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 92 : UPOICTO  

ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคตคือ ปริมาณผลผลิต  ราคาผลปาลมสด ปริมาณ

น้ํามันปาลมที่นํามาใชกับไบโอดีเซล การเพิ่มขึ้นของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โครงการปลูกปาลม
ทดแทนในสวนปาลม   รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการแทรกแซงราคาน้ํามันปาลมดิบ เม่ือราคาผลปาลม
สดตกตํ่า ทั้งน้ีเพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาลม   

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติและ
การแทรกแซงราคาของภาครัฐแลว ในป 2553  การเปดตลาดนําเขาน้ํามันปาลมภายใตกรอบเขตการคา
เสรีอาเซียน (AFTA) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 จะทําใหภาษีนําเขาน้ํามันปาลมของประเทศไทยจะตอง
ลดลงเหลือรอยละ 5 ทันที ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองแขงขันโดยตรงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่ง
เปนประเทศเพื่อนบานที่ปลูกปาลมน้ํามันและสงออกรายใหญของโลก  มีตนทุนการผลิตอยูในระดับต่ํา  
การเปดเสรี AFTA ทําใหจําเปนตองลดราคาเพื่อรองรับการแขงขันเปนผลใหราคาผลปาลมสดและน้ํามัน
ปาลมมีแนวโนมลดตํ่าลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไร 

นอกจากนี้  ปจจุบันปาลมน้ํามันยังจะมีบทบาทสําคัญในการใชผลิตไบโอดีเซล ซึ่งหากผสมน้ํามัน
ปาลมกับน้ํามันดีเซลในสัดสวนที่เหมาะสม สามารถลดปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลลงได โดยคาดวาไบโอ
ดีเซลจะเปนแหลงพลังงานทดแทนที่สําคัญในอนาคต  และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการ
นําเขาและสงออกนํ้ามันปาลม ก็มีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเชนเดียวกัน 

 



แบบ 56-1                                                                                                            บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 93 : UPOICTO  

3)  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 

 คาตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
 

บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบ
บัญชีเดียวกัน   โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบป
บัญชีดังนี้ 
 

      ป 2552   ป 2553 
คาสอบบัญชีของบริษัท   900,000 บาท  900,000 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 1 บริษัท     60,000 บาท    60,000 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 245,000 บาท   280,000 บาท 

รวม           1,205,000 บาท          1,240,000 บาท 
 
 คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
 

นอกจากคาสอบบัญชีแลว  บริษัทยังไดมีการจายคาตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขา
เคร่ืองจักรและรายงานผลการดําเนินงานที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก BOI  
ดังนี้ 
 
     ป 2552   ป 2553 
คาตรวจสอบโครงการ BOI  -0-  บาท  100,000 บาท 
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1.14    ขอมูลอื่นที่เกีย่วของ 
 

         -  ไมมี - 
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สวนท่ี 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง 
บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายกานขอมูลประจําป ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2553  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและ
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 ในการน้ีเพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรอง
ความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว 
บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ   ตําแหนง     ลายมือชื่อ 
 

1. นายวัง ตา เลียง  ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร     
2. นายสมชัย จงสวสัด์ิชัย กรรมการผูจัดการ       
3. นายวัง ชาง ยิง  กรรมการ        
4. นางสาวอญัชล ีสืบจันทศิริ กรรมการบริหาร        
5.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร        

ชื่อ  ตําแหนง     ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ 
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร         
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 
 
1.  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษทัฯ มีรายนามดังตอไปนี ้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร ตําแหนง 

1.  นายวัง ตา เลียง ประธานกรรมการ 

2.  นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.  ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5.  นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย กรรมการผูจัดการ 

6. นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 

7.  นางสาวอญัชล ีสืบจันทศิร ิ กรรมการบริหาร 

8.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร 

9.  นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต เลขานุการบรษิัทและ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. นายอําพล สิมะโรจนา ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

11. นางยพุดี โอภาสพิมลธรรม ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ 

12. นายชัยรัตน ยาอีด ผูจัดการฝายโรงงาน 

13. นายสมคดิ รองรตัน ผูจัดการฝายสวน 

14. นายศรุต ชลธาร ผูจัดการฝายพฒันาธุรกิจ 
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รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษทั 
 
 1. นายวงั ตา เลียง  

ประธานกรรมการ  
อาย ุ    83 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  Bachelor of Science Degree,  

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

 จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 
- ประธานกรรมการ  2 บริษัท 
- กรรมการ  -0- บริษัท 

 ความสัมพันธทางครอบครวั 
 ระหวางผูบริหาร   เปนบิดานายวัง ชาง ยิง 

ประสบการณ 
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร  
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง จํากัด 
 กรรมการ บริษัท นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 ประธานและ Group Managing Director of the Lam Soon Group for 

Singapore, Malaysia and Thailand 
 Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited,  

a public listed company in Singapore 
 ประธาน/รองประธาน  Singapore Manufacturers’ Association 
 รองประธาน The Public Service Commission of Singapore 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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2. นายธีระ วภิูชนนิ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    61 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
 จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท 
- กรรมการ  5 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชพิปง จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร 
จํากัด (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการ บรษิัท อนิเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการผูทรงคุณวฒุิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบรษิัท ทศท, กสท, ปตท, 
ทอท 

 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
 
 3. ดร. วลิาศ สินสวัสดิ์  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    66 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร  
    มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   1 บริษัท 

 ความสัมพันธทางครอบครวั 
 ระหวางผูบริหาร   ไมมี 

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

 
 4. นายวศนิ ปจจักขะภัติ  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    56 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   1 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการ บริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศร ีจาํกัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวฒัน จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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5. นายสมชยั  จงสวัสดิชั์ย 
กรรมการผูจัดการ 
อาย ุ    52 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  รอยละ 0.14  
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการผูจัดการ บริษัท ล่าํสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการผูจัดการ บริษัท อาหารสากล จาํกัด (มหาชน)  
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยเูนี่ยนฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง  จํากัด 
 กรรมการ บริษัท นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศร ีจาํกัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวฒัน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท สยามเอลทิปาลม จํากัด 
 กรรมการและผูจัดการท่ัวไป บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม 
 กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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6. นายวงั ชาง ยิง  
กรรมการ 
อาย ุ    49 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),  
    Oxford University ประเทศอังกฤษ 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   เปนบตุรชายนายวัง ตา เลยีง 
ประสบการณ 

 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บรษิัท ยเูนี่ยนฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง จํากัด 
 กรรมการ บริษัท นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จาํกัด 
 กรรมการ Jurong Cement Limited  

 (บริษทัมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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7. นางสาวอัญชลี  สืบจนัทศิริ  
กรรมการบริหาร 
อาย ุ    51 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศนียบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 เลขานุการบรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง  จํากัด 
 กรรมการ  บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด  
 กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศร ีจาํกัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวฒัน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท สยามเอลทิปาลม จํากัด 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                หนา  103 : UPOICTR 

8. นางสาวปยธิดา  สุขจนัทร  
กรรมการบริหาร 
อาย ุ    41 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ  
    สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ประกาศนียบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   1 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูชวยฝายบริหารและผูจัดการแผนกวิเคราะห  
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บริษัท นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศร ีจาํกัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวฒัน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท สยามเอลทิปาลม จํากัด 
 ผูชวยผูอํานวยการฝายวเิคราะหหลักทรพัย  

บริษทัหลักทรพัย คาเธยแคปปตอล จํากัด 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                หนา  104 : UPOICTR 

9. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    69 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  สังคมวิทยามหาบัณฑิต  
    มหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรฐัอเมริกา 

เนติบัณฑิตไทย 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิมดี)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ทนายความ สาํนักงานสัก กอแสงเรอืง 
 

10. นายอําพล สิมะโรจนา 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
อาย ุ    53 ป  
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมีวศิวกรรม)  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบตัร DCP รุนที่ 37/2003  
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการฝายโรงงาน บรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด  

 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตีประสบการณ 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                หนา  105 : UPOICTR 

 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล จํากัด 
 ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด  
 ผูชวยผูจัดการฝายผลติ บรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 11. นางยพุด ีโอภาสพมิลธรรม  

ผูจัดการฝายขายและประกนัคุณภาพ 
อาย ุ    56 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วทบ. เคมี จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
สัดสวนการถือหุนในบริษทัฯ  รอยละ 0.01 
ความสัมพันธทางครอบครวั  

 ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 นักเคมี บริษทั เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด 
 

 12. นายชัยรัตน ยาอีด 
ผูจัดการผายโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
อาย ุ    39  ป  
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาตรี : วทบ.  

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)  ม.เกษตรศาสตร 
ปริญญาโท : วศม. (วศิวกรรมอุตสาหการ)    
ม.ธรรมศาสตร 

สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูจัดการฝายผลิต: บ.กรีนสปอต จํากัด โรงงานสุราษฎรธานี. 
 ผูจัดการฝายวางแผนการผลติและโลจิสติกส  
บ.มาจอเรตต (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                หนา  106 : UPOICTR 

 ผูจัดการแผนกผลิต  บ.พลัส โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จํากัด    
 วิศวกรการผลิต  กลุมธุรกิจบรรจุภัณฑ เครือซิเมนตไทย 
 เจาหนาทีค่วบคุมคุณภาพ  บ.ไทย คิว พ ีจํากัด 

 
13. นายสมคิด รองรัตน 
รักษาการผูจดัการฝายสวน 
อาย ุ    59  ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรเกษตร (เกียรตินิยม),  
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี เกษตรศาสตร (ปฐพวีิทยา),  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  

 ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูจัดการสวนกระบี ่บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 อาจารย วิทยาลัยคณาสวัสด์ิ 

 
14. นายศรุต ชลธาร 
ผูจัดการฝายพฒันาธุรกจิ 
อาย ุ    48 ป 
คุณวฒุิทางการศึกษา  วทบ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    พฒันบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทั ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูจัดการสวน บริษทั สหอตุสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                หนา  107 : UPOICTR 

 
หมายเหตุ : กรรมการลําดับที่ 1, 5, 6, 7 และ 8 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามที่

กําหนดในหนังสือรับรอง 
 

2.  ขอมูลการดาํรงตาํแหนงของผูบริหารบริษัทฯท่ีดํารงตาํแหนงเปนผูบริหารในบริษทัยอย
และบริษัทที่เก่ียวของ 
 

   บริษทัท่ีเก่ียวของกัน บริษทัยอย 
 ชื่อ บริษทัฯ LST UFC บ.พันธศรี บ.พันธศร ี บ.ประจักษ 
     วิวฒัน จก. จก. วิวฒัน จก. 

1 นายวัง ตา เลยีง X X     
2 นายวัง ชาง ยงิ / // X    
3 นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย // // // / / / 
4 นางสาวอัญชลี  
สืบจันทศิริ 

// // // / / / 

5 นางสาวปยธิดา สุขจันทร //  / / / / 
 
  หมายเหต ุ
  X หมายถึง ประธานกรรมการ 
  / หมายถึง กรรมการ 
  // หมายถึง กรรมการบริหาร 
  LST หมายถึง บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

UFC หมายถึง บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 108 : UPOICTS 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอย 
 
บริษัทฯมิไดรายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวา

รอยละ 10 ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2552  ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่
ไมมีนัยสําคัญตามประกาศของ กลต.  
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 109 : UPOICTT 

  

เอกสารแนบ 3 : อ่ืนๆ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏใน
รายงานประจําปแลว เห็นวา งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน 
และเพียงพอที่จะรักษาไวซ่ึงทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  

 

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล 
โดยปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซ่ึงบริษัทฯตองพึงปฏิบัติ 
กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความ
เชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) แลว 
 
 

       
นายวัง ตา เลยีง        นายสมชัย  จงสวัสด์ิชัย 
ประธานกรรมการ       กรรมการผูจัดการ 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 110 : UPOICTT 

  

รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ ดังตอไปน้ี 

นายธีระ วิภูชนิน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ  กรรมการตรวจสอบ 
นายวศิน ปจจักขะภัติ  กรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความ
รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ  โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 คร้ัง สรุป
สาระสําคัญไดดังน้ี 
 
 1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซ่ึงรวมถึงการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินของบริษัทเพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวางบการเงินได
แสดงฐานะการเงินของบริษัทอยางถูกตองครบถวน และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบ
การควบคุมภายในบริษัท ซ่ึงไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปและ
นําเสนอตอฝายบริหาร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2552 สรุปไดวา 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่
มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 

 3. ประชุมรวมกับผูบ ริหาร  ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เ พ่ือให
ขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
กําหนดแผนงานตรวจสอบภายในประจําป 2552 

 นอกจากนี้ ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก 
โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย จํานวน 1 คร้ัง ซ่ึงผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชี
ภายนอกอยางครบถวนและไมพบขอบกพรองใดๆ  

 4. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
ที่จะมีผลบังคับใช และการเตรียมความพรอมของบริษัท 
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 5. พิจารณารายการในแบบสํารวจเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ที่บริษัทยังไมไดนํามา
ปฏิบัติตามหลักการกํากับที่ดีของกิจการ  รวมถึงพิจารณารางนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 6. พิจารณารางหลักเกณฑและวิธีการเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และ
บุคคลที่มีความเก่ียวของ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการบริษัท 

 8. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เพ่ือ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 
2553 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2553 

 9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Government Self Assessment) เพ่ือเปนเคร่ืองมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ไมพบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซ่ึงบริษัทตองพึงปฏิบัติ 
 

 
นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
25 กุมภาพันธ 2553  
 


