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ขอมูลสรุปบริษัท
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ให
ยกเลิกหัวขอนี้
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สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1.1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษทั
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุนสามัญ
ที่ออกจําหนายแลว
มูลคาทีต่ ราไวหุนละ
สํานักงานใหญ

สํานักงานกระบี่และโรงงาน

สวนปาลมของบริษัท

: บริษัท สหอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม จํากัด (มหาชน)
: 0107536000404 (เดิมเลขที่ บมจ.114)
: www.upoic.co.th
: ทําสวนปาลม และสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
: 324,050,000 บาท
: 324,050,000 หุน
: 1 บาท
: 64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 0 2744 1046-8
โทรสาร 0 2744 1049
: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง
อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075-80
โทรสาร 0 7566 6072
: บริษัทและบริษทั ยอยมีพื้นทีป่ ลูกปาลม 44,215.57 ไร
(7,074.49 เฮคเตอร) เปนพื้นทีป่ ลูกปาลมจริง
โดยไมรวมพื้นทีข่ องอาคาร, หนองบึง, พื้นที่สํารอง และ
พื้นที่เพาะกลาปาลมน้ํามัน

รายละเอียดของสวน
1. สวนกระบี่นอย
7,359.31 ไร (1,177.49 เฮคเตอร)
78 หมู 4 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง กระบี่
2. สวนเขาพนม
5,191.19 ไร (830.59 เฮคเตอร)
38/2 หมู 8 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี่
3. สวนเขาเขน
3,032.25 ไร (485.16 เฮคเตอร)
98 หมู 4 ตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา กระบี่
4. สวนบานหมาก
3,701.50 ไร (592.24 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
รวมพื้นที่ปลูกปาลมของบริษัท
22,866.63 ไร (3,658.66 เฮคเตอร)
6. สวนเคียนซา

8,467.44 ไร (1,354.79 เฮคเตอร)
เปนที่ดินสัมปทานของบริษัทยอย
229 หมู 2 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี
7. สวนชัยบุรี
12,881.50 ไร (2,061.04 เฮคเตอร)
เปนที่ดินสัมปทานของบริษัทยอย
16 หมู 5 ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
รวมพื้นที่ปลูกปาลมของบริษัทยอย
21,348.94 ไร (3,415.83 เฮคเตอร)
รวมพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมด

44,215.57 ไร (7,074.49 เฮคเตอร)

นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษัทถือหุน ตัง้ แตรอยละ 10 ขึ้นไป
1.

ชื่อบริษทั
สํานักงาน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุนสามัญ
ที่บริษัทถืออยู
หมายเหตุ :
nบริษัท พันธศรี จํากัด
สํานักงาน

: บริษัท พันธศรีววิ ฒ
ั น จํากัด
: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075-80
โทรสาร 0 7562 2072
: ถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษทั พันธศรี จํากัดn
และบริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัดo
ที่ถอื สัมปทานสวนปาลมน้ํามัน
มีพื้นที่สัมปทานรวม 30,600 ไร
: 27,400 หุน (มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 10,000 บาท)
: 27,394 หุน คิดเปนรอยละ 99.98

: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075-80
โทรสาร 0 7566 6072
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ที่ตั้งสัมปทาน
พื้นที่สัมปทาน
ระยะเวลาการใชประโยชน
ทุนจดทะเบียน

: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
: 20,000 ไร
: ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558
: 500 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10,000 บาท)

oบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด

: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075-80
โทรสาร 0 7566 6072
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามวารี อําเภอเคียนซา
สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 10,600 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
: 5,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท)
ทุนจดทะเบียน

สํานักงาน

2.

ชื่อบริษทั
สํานักงานใหญ

สํานักงานกระบี่

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุนสามัญ
ที่บริษัทถืออยู

: บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
: 64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 0 2744 1046-8
โทรสาร 0 2744 1049
: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075-80
โทรสาร 0 7566 6072
: เพาะเมล็ดพันธุปาลม
: 5,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)
: 2,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 50.00
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บุคคลอางอิงอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุน

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

2.

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
: 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0 2359 1200-1
โทรสาร 0 2359 1259

ผูสอบบัญชี

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3844
: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2264 0777, 0 2661 9190
โทรสาร 0 2264 0789-90, 0 2661 9192
: 5

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชี
ใหบริษัท
ความสัมพันธหรือการมี
: เปนผูสอบบัญชีของบริษทั ยอย บริษทั ที่เกี่ยวของ และ
ของบริษทั และ
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
สวนไดเสียกับบริษทั /
บริษทั ยอย /ผูบริหาร /
ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
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1.2 ปจจัยความเสี่ยง
1. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร
แนวโนมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยังคงขึ้นอยูกบั ปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณ
น้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบทีอ่ อกสูต ลาดในแตละฤดูกาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2553
ที่เกิดภาวะฝนแลงใน 9 เดือนแรก ประกอบกับภาวะน้ําทวมภาคใตในเดือนตุลาคมทําใหผล
ผลิตทะลายปาลมสดตอไรโดยเฉลี่ยของทั้งประเทศไดลดลงอยางมากจาก 2.8 ตันตอไร ใน
ป 2552 เปน 2.2 ตันตอไร ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตของบริษทั
2. ความผันผวนของราคาเนื่องจากปริมาณน้าํ มันปาลมในระบบตึงตัวและ
อุปสงคเกิดใหม
ราคาเฉลี่ยน้ํามันปาลมดิบของป 2553 อยูที่ 29.10 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นรอยละ
19.61 จากป 2552 แมวาผลผลิตน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2553 มีปริมาณใกลเคียง
กับป 2552 ทั้งนี้เนื่องจากการที่มีความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อนําไปผลิตเปนพลังงาน
ทดแทนในสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยในปจจุบัน กระทรวงพลังงานไดบังคับใหบริษัทผูคาน้ํามันทุก
แหงจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล B3 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป รวมถึง
การสนับสนุนใหผูผลิตไบโอดีเซลผลิตและจําหนาย B5 ไดโดยสมัครใจ กรณีดังกลาวทําให
เกิดความตองการไบโอดีเซล B100 วันละประมาณ 1.8 ลานลิตร หรือคิดเปนน้ํามันปาลม
ดิ บ ป ล ะ 600,000 ตั น จากเดิ ม ในป 2552 มี ค วามต อ งการน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ประมาณ
300,000-400,000 ตันเพื่อไปผลิต B2 ผลกระทบทั้งจากภาวะการขาดแคลนและอุปสงคที่
เกิดขึ้นใหมสงผลทําใหราคาผลปาลมสดปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณ สงผลสะทอนไปยัง
ตนทุนวัตถุดิบของบริษัทที่ผันผวน
3. กําลังการผลิตสวนเกินของโรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบ
ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 65 โรง สวนใหญอยูในเขต
จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ
18 ลานตันผลปาลมสดตอป ซึ่งไมสอดคลองกับผลปาลมสดในป 2553 ที่มีปริมาณ 8 ลาน
ตัน (ลดลงจากป 2552 คิดเปนรอยละ 0.56) จากพื้นที่เพาะปลูกปาลมที่ใหผลผลิตแลวที่มี
อยูประมาณ 3.6 ลานไร ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทั้งหมดอยู
ประมาณรอยละ 44 สงผลใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึง
คุณภาพเทาที่ควร
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อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพ
มาตรฐานตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลม
ที่ครบวงจรจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได
4. พื้นที่ปลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพื้นที่สัมปทาน
เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร
คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน
12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 4 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,467.44
ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 3 ปขางหนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ
ซึ่งอาจถูกปรับเงื่อนไขการเชา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบาย
ไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอก
ในสั ดสว นสู งขึ้ น เพื่ อ ทดแทนผลปาล มสดที่ขาดไปจากพื้น ที่สั มปทานสงผลไปยั ง ต น ทุ น
วัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทคาดวาจากการที่บริษัทเปนผูประกอบการรายใหญที่มีความสัมพันธที่
ดีกับชาวสวนปาลมบริเวณใกลเคียงและมีการซื้อผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเนื่องจะ
ทําใหแนวโนมที่บริษัทจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบลดลง นอกจากนั้น การที่
บริษัทมีระบบการผลิตที่ไดรับการปรับปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอ จะทําใหบริษัทสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได
5. การจําหนายน้าํ มันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ
ในป 2552 และป 2553 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลม
ดิบ และผลปาลมสดใหกับลูกคารายใหญรายเดียว ซึ่งไดแก บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอยละ 92 และรอยละ 96 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิด
ความเสี่ ยงในดา นการพึ่ งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนสํ าคัญ แตเนื่ องจาก LST
มี
ความสัมพันธที่ดีกับบริษัทมาเปนเวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีฐานะการเงินที่แข็งแกรง และมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึงเชื่อมั่นวาโอกาสความเสี่ยงจาก
การสู ญ เสี ย ลู ก ค า รายนี้ ไ ป หรื อ ลู ก ค า รายนี้ ป ระสบป ญ หาทางการเงิ น จึ ง เกิ ด ขึ้ น น อ ย
นอกจากนั้ น บริ ษั ท ยั ง มี ค วามสามารถในการขายสิ น ค า ให กั บ ลู ก ค า รายอื่ น ได อี ก ด ว ย
โดยเฉพาะในป จ จุ บั น น้ํ า มั น ปาล มมิ ไ ด นํ า มาใช เ พื่ อ การบริ โ ภคเพี ย งอย า งเดี ย ว แต ยั ง
สามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนไดอีกดวย ทําใหน้ํามันปาลมเปนที่ตองการทั้งใน
ตลาดในประเทศและตางประเทศ

หนา 7 : UPOICTD

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.

ประวัติความเปนมา
ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทฯ คือ นายวิชัย นามศิริชัย ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521
ดวยเงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดิบจากผลปาลมสด โดย
บริษัทฯมีสวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพื้นทีป่ ลูกรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัด
กระบี่และจังหวัดสุราษฎรธานี
ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดีซี ซึ่งเปนสถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษทั ฯ หลังจากซื้อหุนรอยละ 47 ของบริษทั ฯ จากกลุมผูถอื หุนทั้งชาว
ตางประเทศและในประเทศ
ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผูถ ือหุนไดมีการอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท เพือ่ แลกกับหุนทั้งหมดของบริษทั พันธศรีววิ ฒ
ั น จํากัด ในราคาหุนละ
40.9985 บาท บริษัทพันธศรีวิวฒ
ั น จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษทั ซึ่งเปนเจาของสัมปทานสวนปาลม
น้ํามันสองแหง มีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้การ
แลกเปลี่ยนหุน ดังกลาวมีมูลคารวมทั้งสิน้ 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บริษัทพันธศรี
วิวฒ
ั น จํากัดในครั้งนี้ ทําใหบริษัทฯมีพนื้ ที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกวา
44,440 ไร
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนจากผู
ถือหุนรายใหญของบริษทั ฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST
MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด เมื่อรวมกับหุนเดิมที่มีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทํา
ใหบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถอื หุนรายใหญของบริษทั ฯ โดยถือหุน
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 66.29
ณ สิ้นป 2553 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษทั ฯ รอยละ 69.96
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การเปลี่ยนแปลงทีส่ าํ คัญในปที่ผา นมา
1. การแตงตั้งรองประธานกรรมการ
ตามหลักกฏหมายบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 104 กําหนดไววา “....ประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน....”
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2553 จึงมีมติใหแตงตั้ง
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ เพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือ
หุนกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมได
2. การขายที่ดนิ และทรัพยสินใหกบั บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 เกี่ยวกับเรื่อง
ที่ดินในการดําเนินธุรกิจเพาะพันธุเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมภายใตบริษัทสยามเอลิทปาลม จํากัด
(SEP) ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันระหวางบริษัทและบริษัท ปาลมเอลิท ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปน
บริษัทยอยของ CIRAD และการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 มี
มติใหบริษัทดําเนินการดังนี้
(1) ขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 13266 เลขที่ดิน 31 หนาสํารวจ 1103 เนื้อที่ 2 ไร 1 งาน 41
ตารางวา ที่ดินตั้งอยูที่ ถนนเหนือคลอง - เขาพนม (ทางหลวงหมายเลข 4037,
ระหว า ง กม. 9 - 10) ตํ า บลห ว ยยู ง อํ า เภอเหนื อ คลอง จั ง หวั ด กระบี่ ในราคา
1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
(2) ขายโรงเรือนและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของในราคา 5,110,741.14 บาท
(หาลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดรอยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค)
(3) ใหนําที่ดินสําหรับเปนแปลงเพาะตนกลาให SEP เชา โดยชําระคาเชาในอัตรา
3,000 บาท/ไร/ป ตามสัดสวนของที่ดินที่ใชจริง การชําระคาเชาเริ่มตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2552
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2.

การประกอบธุรกิจ
บริษทั ฯดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ ผูถ ือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงกลั่น
น้ํามันปาลมดิบ ผลิตน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภัณฑอื่นเชน ไขมันผสม และเนยเทียม เปนตน
บริษทั ฯไดถือหุน 99.98% ในบริษทั พันธศรีววิ ัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็ม
มูลคา 274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซึ่งเปนเจาของ
สวนปาลมน้ํามัน โดยบริษัทฯไดมีการเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัท พันธศรีวิวฒ
ั น จํากัด
ั น จํากัด ไดถอื หุน 99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจด
นอกจากนี้แลวบริษัท พันธศรีววิ ฒ
ทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุน สามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท)
และบริษัทประจักษววิ ฒ
ั น จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุน
สามัญ 5,000 หุน มูลคาหุน ละ 1,000 บาท) ทั้งสองบริษทั นี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันใน
เขตพื้นทีอ่ ําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิน้ 30,600 ไร จาก
กรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป มีพนื้ ที่ปลูกปาลมน้ํามันอยู 21,349 ไร
นอกจากนั้น เมื่อตนป 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
เปนองคกรพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฝรั่งเศส มีความเชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาดานการเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50 ตอมาในป 2552 CIRAD ไดจัดตั้ง
บริษัทยอยชื่อบริษัท ปาลมเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรั่งเศส) แลวโอนหุนที่ถืออยูในบริษัท สยามเอ
ลิทปาลม จํากัด ทั้งหมดใหแก บริษัท ปาลมเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรั่งเศส)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันซึ่งเปนสวนของบริษัทเองอยู
22,866.63 ไร เมื่อรวมกับพื้นที่ที่สัมปทานที่บริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพื้นที่ปลูก
ปาลมทั้งหมด 44,215.57 ไร หรือ 7,074.49 เฮกตาร ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย แตบริษัทก็ยังคงตองซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิต 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ สวนผลิตภัณฑอื่นๆนั้นเปนผลพลอยไดจากการสกัด
น้ํามันปาลมดิบ
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โครงสรางการถือหุน ของบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
99.98%

50%

บจ. พันธศรีวิวัฒน
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

99.99%
บจ. พันธศรี
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี)

3.

บจ. สยามเอลิทปาลม
(กิจการที่ควบคุมรวมกัน)

99.99%
บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)

โครงสรางรายได

ผลิตภัณฑ/บริการ
น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย

ป 2551
ลานบาท

1,098
137
70
1,305

ป 2552

ลานบาท
%
84.12
692
10.49
93
5.39
38
823
100.00
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%
84.00
11.27
4.73
100.00

หนวย : ลานบาท
ป 2553
ลานบาท
%
656 79.52
111 13.45
7.03
58
825 100.00
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1.4 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
1) ลักษณะของผลิตภัณฑ
1.1 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดผลปาลมสด โดยมี
อัตราเปอรเซ็นตน้ํามันมากนอยขึ้นอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสด
ที่ซื้อจากเกษตรกรรายยอยจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันอยูที่รอยละ 15–17 แตถาเปนผลปาลมสดจากสวน
ของบริษัทฯเองจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันรอยละ 17-19 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม ซึ่งเปน
วัตถุดิบในการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
1.2 น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดเมล็ด
ในปาลม โดยมีอัตราเปอรเซ็นตน้ํามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบ
สําหรับผลิตอาหารสัตว
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น เชน
น้ํามันปรุงอาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเค็ก เนยโกโก ไอศครีม ครีมเทียม สบู
แชมพู เทียนไข กลีเซอรีน สีอะมินส สวนผสมอาหาร เคมีภัณฑ เคลือบดีบุก อาหารสัตว และอื่นๆ
นอกจากนี้ ในปจจุ บัน น้ํามันปาลมยังใชเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป น
พลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียมได
น้ํามันปาลมเปนน้ํามันที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมที่สูงกวา และมีเบตาแคโรทีนสูง ซึ่ง
เปนประโยชนตอสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับที่ต่ํากวาน้ํามันพืชชนิดอื่น ทําใหไมเคลือบติด
สิ่งที่ทอด ทําใหอาหารที่ทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน
การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ
น้ํามันปาลมดิบ
Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน
Hydrogenation

การสกัดใหบริสทุ ธิ์
Refining

- น้ํามันปาลมผานกรรมวิธี

- ครีมเทียม

- มาการีน

- ครีมใสขนม

- Vanaspati

- ผลิตภัณฑเบเกอรี่

- ไขมันผสม

- เครื่องสําอาง

- ไขมันสําหรับทอด

- ไขมันสําหรับทําขนมปง

- Sandwich Spread

- ไขมันสําหรับทําพาย

- ไขมันนม

- ไอศกรีม

- ไขมันผสมชอคโกเลตสําหรับเคลือบ

การแยกสวนและการสกัด
Fractionation

กรดสบู

น้ํามันปาลมสเตรียรีน

การนําไปใชประโยชนอื่นๆ
Technical Uses

น้ํามันปาลมโอเลอีน

- สบู
- เคลือบดีบุก

แยกตัว

เติมไฮโดรเจน

แยกสวน

เติมไฮโดรเจน

- หมึกพิมพ
- น้ํายาขัดเงา

กลีเซอรีน

- Emulsifier

- ไขมันผสม

- น้ํามันสําหรับทอด

- ไขมันผสม

- ผงซักฟอก

- Vanaspati

- น้ํามันสําหรับปรุงอาหาร

- มาการีน

- เครื่องสําอาง

- ไขมันสําหรับทําเบเกอรี่

- น้ํามันสลัด

- เนยโกโก

- สารหลอลืน่

- ไขมันทําลูกกวาด

- บิสกิต

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

- แอลกอฮอล - ผงซักฟอก - Crayons - Amines
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ปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
1. บัตรสงเสริมการลงทุน
บริษทั ฯ ไดรบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามพระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามรายละเอียดดังนี้
1.1 บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1817/2539 สําหรับกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ (CPKO) จากเมล็ดในปาลม ขนาด 4.17 ตันเมล็ดในปาลมตอชัว่ โมง โดยไดรับสิทธิในการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2541 ถึง
10 มีนาคม 2549 และไดรบั ลดหยอนภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนใน
อัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2549 ถึง 10 มีนาคม 2554
1.2 บัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอชัว่ โมง และกิจการผลิตไฟฟาจากชีว
มวล ปละ 5,760,000 KWH ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิทไี่ ดจากการประกอบกิจการที่ไดรบั การสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ปนับ
จากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น โดยบริษทั ไดเริ่มใชสิทธิพเิ ศษดังกลาวเมือ่ วันที่ 7
มกราคม 2552
1.3 บัตรสงเสริมเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจาก
กาซชีวภาพ มีกําลังการผลิต 2 เมกะวัตต โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคล สําหรับ
กําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ซึ่งบริษัทไดเริ่มใช
สิทธิพิเศษดังกลาวเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553
1.4 บัตรสงเสริมเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 เปนของกิจการที่
ควบคุมรวมกัน โดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพันธุปาลม โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคล สําหรับกําไร
สุทธิทไี่ ดจากการประกอบกิจการที่ไดรบั การสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวม
คาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ปนบั จากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น ซึ่งกิจการที่ควบคุมรวมกันยังไมไดเริ่มใชสทิ ธิพิเศษดังกลาว
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2. การเชาทีด่ ินสัมปทาน
บริษทั ฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทพันธศรีววิ ฒ
ั น จํากัด ซึง่ เปนบริษัท
ยอยของบริษทั ฯ บริษทั พันศรีววิ ฒ
ั น จํากัด ไดเชาสัมปทานที่ดินสองแหงคือชัยบุรีและเคียนซาจาก
ั น จํากัด ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองเปนบริษัทยอยของ
บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษทั ประจักษววิ ฒ
บริษัทพันธศรีวิวฒ
ั น จํากัด ที่ดินสัมปทานที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานที่ดินอําเภอชัย
บุรี จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร จะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2558 และสัมปทาน
ที่ดินอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10,600 ไร จะหมดอายุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
สําหรับสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซานี้ บริษัท พันธศรีวิวฒ
ั น จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงาน
ธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดินนีเ้ ปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการ
ทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลัง
ตั้งแตป 2534 บริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัด ไดบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินดังกลาวไวแลวในงบ
การเงินจนถึงป 2550
2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
กลยุทธการแขงขัน
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็น
ไดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทย
ยังคงอยูในระดับต่ํา และนอกจากนั้นน้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวาน้ํามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหใน
สถานการณทั่วไปน้ํามันปาลมไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ ที่ผาน
มาบริษัทฯผลิตน้ํามันปาลมเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก ในอดีตที่มีผลผลิต
ออกมามากเกินความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศ
ตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ บริษัทฯก็จะสงออก
เพื่อที่จะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหบริษัทฯ สามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทางตรงกันขามถา
ผลผลิตปาลมสดออกมาคอนขางนอยดังเชนในป 2553 ซึ่งเปนปที่เกิดภาวะการขาดแคลนผลผลิต
ปาลมน้ํามันอยางรุนแรงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ทําใหราคาผลปาลมสดและราคาน้ํามันปาลมดิบ
ในประเทศอยูในระดับสูงเปนประวัติการณ การแขงขันที่เกิดขึ้นจึงเปนการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด
ซึ่งมีผลทําใหตนทุนสูงขึ้น
เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับต่ํา โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอย
ที่สุด และเพิ่มปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิต
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ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 12 โรงงาน และ
มากกวารอยละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบทั้งหมดในประเทศ เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามัน
ปาลมรายใหญเพียง 2-3 รายเทานั้น ดังนั้นในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย จะทําใหปริมาณ
น้ํามันปาลมดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํามันปาลมทั้งหมดในประเทศ ซึ่งบางครั้งรัฐบาล
ตองมีการอนุมัติใหมีการนําเขาน้ํามันปาลม เพื่อบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณน้ํามันปาลมในระบบ
ดังเชน
1. ในป 2551 : มีการอนุมัติใหนําเขาน้ํามันปาลมดิบแยกไขปริมาณ 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2551
2. ในป 2554 : มีการอนุมัติใหนําเขาน้ํามันปาลมดิบแยกไขจํานวน 2 ครั้งไดแก
2.1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 : จํานวน 30,000 ตัน ใหนําเขาภายในเดือนมกราคม 2554
2.2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 : จํานวน 120,000 ตัน ใหนําเขาภายในเดือนมีนาคม
2554
ในทางตรงขามในชวงที่มีผลปาลมสดออกมามาก ก็จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบมีปริมาณมาก
เชนเดียวกัน ซึ่งบริษัทก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขายในประเทศ
การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริ ษั ท ฯไดจํา หน ายน้ํ า มั น ปาลม ดิ บและน้ํ ามั นเมล็ ด ในปาล มดิ บ แก โรงงานกลั่น น้ํ า มั น พื ช
บริสุทธิ์และโรงงานทําสบูเปนหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี
กากเมล็ดในปาลมจะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเลี้ยงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงาน
เพื่อเปนอาหารสัตว ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการ
ควบคุมของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางที่จะสง และคุณภาพของน้ํามัน
ปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม
สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ
ในป 2553 บริษัทฯไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ
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ข. ภาวะการแขงขัน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมป 2553
ปาลมน้ํามันจัดเปนพืชเศรษฐกิจระดับแนวหนาของโลก อันเนื่องจากน้ํามันปาลมสามารถ
ตอบสนองความตองการของมนุษยไดทั้งในรูปของน้ํามันพืชเพื่อการบริโภคและเปนวัตถุดิบที่ใช
ประโยชนดานอุตสาหกรรม รวมทั้งใชเปนพลังงานทดแทนในรูปของไบโอดีเซล ซึ่งความตองการ
ของตลาดจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เปนผลใหราคาน้ํามันปาลมมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เปน
เหตุจูงใจใหเกษตรกรและผูประกอบการหันมาสนใจในการผลิตปาลมน้ํามันมากขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศไทยมีการศึกษาพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามันและขยายพื้นที่ปลูกเรื่อยมาจนถึงปจจุบันมีพื้นที่
ปลูกประมาณ 4 ลานไร และเก็บเกี่ยวไดแลวรวม 3.60 ลานไร สวนใหญปลูกทางภาคใต เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกทั้งประเทศจํานวน 321 ลานไร แลวจะเห็นวาพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมีเพียง
รอยละ 1.25 เทานั้น และพื้นที่สวนใหญมีขอจํากัดดานสภาพดินและน้ํา การขยายพื้นที่ปลูกจะมา
จากการที่เกษตรกรรายยอยเพาะปลูกปาล มบนพื้ นที่แปลงเล็กแปลงนอ ยตามที่ สภาพแวดลอ ม
อํ า นวย แต ถ า หากต อ งการพั ฒ นาการปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ให ทั ด เที ย มกั บ ประเทศมาเลเซี ย และ
อินโดนีเซีย เพื่อใหตนทุนการปลูกปาลมน้ํามันลดลง จะตองมีพื้นที่ขนาดใหญเพียงพอ และอาจตอง
อาศัยพื้นที่เชาจากภาครัฐซึ่งในปจจุบันเปนไปไดยาก นอกจากนี้ในปปจจุบันราคายางพาราสูงขึ้น
มาก ผลตอบแทนต อ ไร สู ง กว า ปาล ม น้ํ า มั น 2 เท า ตั ว ทํ า ให เ กษตรกรส ว นหนึ่ ง เลื อ กที่ จ ะปลู ก
ยางพาราแทนที่จะปลูกปาลมน้ํามัน
ผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบ
ปริมาณผลผลิตโดยรวมในป 2553 ประมาณ 7.98 ลานตัน-ผลปาลมสดลดลงจากป 2552
ประมาณ 45,000 ตัน โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนธันวาคม ที่ 330,650 ตัน สูงสุดในเดือนมีนาคมที่
950,535 ตัน ทั้งนี้เปนผลมาจากปริมาณน้ําฝนในชวง 2-3 ปที่ผานมาอยูในระดับต่ําที่ 1,400-1,500
มิลลิเมตรตอป โดยเฉพาะป 2553 ปริมาณน้ําฝนในชวง 9 เดือนแรกมีนอยมากเพียงประมาณ 800
มิลลิเมตรเทานั้น ทําใหตนปาลมที่มีอายุมากกวา 10 ป จะแสดงอาการทางใบหักพับพรอมๆกับการ
ฝอของชอดอกตัวเมีย ผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ วไดในครึ่งปหลังสวนใหญจะมาจากปาลมที่มีอายุนอ ยกวา
10 ป เปนผลใหมีผลผลิตต่ําและการกระจายตัวของผลผลิตไมสม่ําเสมอ
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ที่มา : กรมการคาภายใน

การผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,287,510 ตัน ลดลงประมาณรอยละ 4 จากป 2552 อัตรา
การสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2553 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยอยูที่เพียงรอยละ
16.4 ซึ่งเปนระดับที่คอนขางต่ํา โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป
2553 จํานวน 67,787 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เทียบเทาเปนระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห
สําหรับอุปสงคทั้งจากการบริโภคและจากการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งนับเปนระยะเวลาที่สั้นที่สุดใน
ประวัติการณ
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ที่มา : กรมการคาภายใน

คุณภาพผลปาลมสด
คุณภาพผลปาลมสดที่ชี้วัดดวยอัตราการสกัดน้ํามัน พบวาในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน
2553 อัตราการสกัดน้ํามันต่ําสุดที่รอยละ 12-13 คาเฉลี่ยรายเดือนประมาณรอยละ 14.5 และ
คอยๆเพิ่มขึ้นในเดือนตอมา โดยมีอัตราการสกัดน้ํามันเฉลี่ยทั้งปอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 16.4
คาดวาอัตราการสกัดน้ํามันในป 2554 และ 2555 จะอยูประมาณรอยละ 16-17 โดยอัตราการสกัด
น้ํามันที่ต่ําลงอธิบายไดดวยเหตุผล 3 ประการคือ
- ประการแรกเกิดมาจากความแหงแลงทําใหผลปาลมเหี่ยวแหงทะลายจะไมสมบูรณ สุกแก
ไมพรอมกัน ทําใหมาตรฐานการเก็บเกี่ยวต่ําลงมากกวารอยละ 10
- ประการที่สองเปนผลมาจากกําลังการผลิตสวนเกินของโรงสกัดและผลปาลมราคาสูง การ
ขโมยผลปาลมเกิดขึ้นทั่วไปทําใหตองเก็บเกี่ยวกอนรอบเก็บเกี่ยวปกติ ผลปาลมสดจึงมี
คุณภาพต่ํา
- ประการที่สามคือ การซื้อขายผลปาลมสดผานลานเท ที่มีการบมแยกผลปาลมรวงออกจาก
ทะลายและพนน้ําเพื่อใหน้ําหนักทะลายเพิ่มขึ้นกอนนําไปสงโรงงานสกัด คุณภาพของ
ปาลมทะลายจะต่ําลง สวนผลปาลมรวงที่แยกจําหนายอัตราการสกัดน้ํามันก็จะต่ําลง
เชนกัน
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กําลังการผลิต
การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมี
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 65 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 18
ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ยังคงสูงกวาปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในป 2552 ที่ 8 ลานตัน
จากพื้นที่เพาะปลูกที่ใหผลผลิตแลวที่มีอยูประมาณ 2.8 ลานไร จะเห็นวากําลังการผลิตของโรงสกัด
น้ํามันปาลมดิบมีมากกวาอุปทานของผลปาลมสดที่มีอยูในปจจุบันกวารอยละ 50 ภาวะความไม
สมดุลระหวางอุปสงคและอุ ปทานดัง กลาวสงผลต อเสถียรภาพราคาของน้ํา มันปาลมดิบซึ่ งเป น
อุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
สถานการณตลาดและราคาน้าํ มันปาลม
ในป 2553 ราคาน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ในตลาดโลกโดยเฉลี่ ย สู ง กว า ป 2552 โดยในเดื อ น
กรกฏาคม ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย
(Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับต่ําสุดของปที่ 2,270 ริงกิตตอตัน และปด
แตะระดับสูงสุดของปในเดือนธันวาคม ที่ 3,788 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2553 ราคาน้ํามันปาลม
ดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 2,714 ริงกิตตอ
ตัน เปรียบเทียบกับ 2,232 ริงกิตตอตันในป 2552 คิดเปนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 22
สวนสถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศในป 2553 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวง
ตัวอยางมาก โดยแกวงตัวอยูในชวงระหวาง 25.38 – 43.80 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 21.48 –
27.51 บาทตอกิโลกรัมในป 2552) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาลมสดในประเทศ
เคลื่อนไหวอยูระหวาง 3.63 – 7.40 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 3.14 – 4.70 บาทตอกิโลกรัมในป
2552) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่
4.83 และ 29.10 บาทตอกิโลกรัม (เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ที่ 3.99 และ 24.33 บาทตอ
กิโลกรัม)
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ที่มา : กรมการคาภายใน

วิกฤตการณนา้ํ มันปาลมป 2553
ในชวงเดือนตุลาคม – มกราคมของทุกป ผลปาลมจะออกสูต ลาดนอยกวาปกติ แตในป
2553 เนือ่ งจากสภาวะอากาศที่แหงแลงในชวงครึ่งแรกของป สงผลใหปาลมออกผลนอยกวาปกติ
อยางมาก นอกจากนัน้ ภาวะน้ําทวมภาคใต ยังมีสว นทําใหผลผลิตลดลงและเปนอุปสรรคในการเก็บ
เกี่ยวผลปาลม ประกอบกับอุปสงคจากผูผลิตไบโอดีเซลที่มีมากขึ้น จากการประกาศใช B3 ในเดือน
กรกฎาคม 2553 ยิ่งสงผลกระทบทําใหราคาผลปาลมสดสูงขึ้นโดยฉับพลันตั้งแตเดือนตุลาคม จาก
ราคาเฉลีย่ ที่ 5.67 บาท/กิโลกรัมเปน 7.40 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม ซึ่งเมื่อเทียบกับอดีตที่
ราคาผลปาลมสดเคลือ่ นไหวอยูระหวาง 3 - 4 บาท/กิโลกรัม
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ราคาผลปาลมทะลายในป 2553
(คุณภาพน้ํามันรอยละ 17 ; หนาโรงงานสกัดฯ แหลงผลิตสําคัญ)
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การเพิ่มขึ้นอยางมากของราคาผลปาลมดังกลาว สงผลตอเนื่องโดยตรงตอการผลิตน้ํามัน
ปาลมดิบ ซึ่งผลกระทบนั้นยิ่งมากขึ้นจากอัตราการสกัดน้ํามันปาลมที่ลดลงโดยเฉพาะในครึ่งปหลัง
ทําใหราคาน้ํามันปาลมดิบสูงขึ้นอยางรวดเร็วจากเฉลี่ยในเดือนตุลาคมที่ 31.01 บาท/กิโลกรัมเปน
43.80 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม (โดยราคาน้ํามันปาลมดิบสูงสุดในประวัติการณที่ 70 บาท/
กิโลกรัมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554)
จากการที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในป 2553 มีความผันผวนอยางมากและปรับตัวสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะชวงไตรมาสสุดทายของป กรมการคาภายในจึงมีการปรับเพดานราคาขายปลีก
สําหรับน้ํามันปาลมบรรจุขวดโดยใหมีผลบังคับใชในวันที่ 8 มกราคม 2554 จาก 38 เปน 47 บาท
ตอลิตร (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ในขณะที่ในป 2550 มีการปรับเพดานราคาดังกลาว 2 ครั้ง ในป 2551
ก็มีการปรับอีก 2 ครั้ง แตในป 2552 ไมมีการปรับเพดานราคา
ผลกระทบจากการที่น้ํามันปาลมดิบมีราคาสูงเปนประวัติการณในป 2553 ยังเกิดขึ้นตอเนื่อง
ไปถึงอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวของ ไดแก อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป อุตสาหกรรมนมขนหวาน ครีมเทียม รวมถึงอุตสาหกรรมรานอาหารและโรงแรม ซึ่งลวน
แตจะตองมีตนทุนที่สูงขึ้นอยางมาก และอาจผลักภาระไปยังกลุมผูบริโภคตอไป
หนาที่ 21 : UPOICTF

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ราคาน้ํามันปาลมดิบ (ขายสงถึงโรงกลั่น) ป 2553
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ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในระบบลดลงอยางมากจาก 133,024 ตัน-น้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้น
เดือนตุลาคม เหลือเพียง 67,787 ตัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม นับเปนระดับที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในภาวะปกติที่ประมาณ 120,000 – 130,000 ตัน ซึ่งถือเปนภาวะการ
ขาดแคลนที่วิกฤติอยางมาก อยางไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 เห็นชอบใหองคการคลังสินคานําเขาน้ํามันปาลมดิบแยกไข
(Crude Palm Olein) จํานวน 30,000 ตัน ภายใตกรอบความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
และจัดสรรใหสมาชิกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลมตามสัดสวนการรับซื้อผลผลิตน้ํามันปาลมดิบใน
ประเทศ ป 2553 โดยให นํ า เข า ให เ สร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ นมกราคม 2554 และต อ มา
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ในคราวประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ได
อนุมัติใหนําเขาน้ํามันปาลมดิบแยกไข (Crude Palm Olein) อีกจํานวน 120,000 ตัน ภายใตกรอบ
ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เชนเดิม โดยใหนําเขาเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม
2554
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ผลกระทบสําคัญอีกดานหนึ่งจากการที่ราคาน้ํามันปาลมในประเทศสูงขึ้นอยางมาก คือ การ
ลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมราคาถูกจากประเทศเพื่อนบาน โดยวิธีการจะมีทั้งการลักลอบทางตรงและ
ทางออม ซึ่งไดแก การนําเขาน้ํามันปาลมโดยหลีกเลี่ยงการสําแดงพิกัดศุลกากรของสินคาน้ํามัน
ปาลมในรูปแบบตางๆ
แนวทางแกไขปญหาระยะยาวโดยภาครัฐ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 มีการเสนอแนวทางแกไขปญหา
ระยะยาวของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมไวดังนี้
(1) การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันพืชปาลม ขอเสนอใหจัดตั้งกองทุน
เพื่ อ บริ ห ารปาล ม น้ํ า มั น และน้ํ า มั น ปาล ม ทั้ ง ระบบ เพื่ อ ให ร าคาน้ํ า มั น พื ช ปาล ม มี เ สถี ย รภาพ
เชนเดียวกับการใชกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เปนกลไกในการรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะ
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ไดมีการหารือกับผูเกี่ยวของในแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ พรอมทั้งศึกษาวิธีปฏิบัติเพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการกองทุนดังกลาว
(2) การจัดระเบียบการคาผลปาลมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทางการคา เห็นควรให
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย พิจารณาจัดระเบียบผูรับซื้อผลปาลม (ลานเท) ซึ่งมีจํานวน
มากรายทําใหเกิดการแยงซื้อผลปาลม รวมทั้ง มีพฤติกรรมในการใชสารเคมี (ฟอรมาลีน) ในการทํา
ใหผลปาลมหลุดจากทะลาย ซึ่งเปนสารที่มีอันตรายตอผูบริโภค โดยอาจจําเปนตองใชอํานาจตาม
พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
เขมงวดในการตรวจสอบเครื่องชั่งของลานเท
(3) การบริหารปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่คลองตัว โดยกําหนดใหมีปริมาณ
ในระดับที่ 150,000 ตัน (Buffer Stock) และใหกระทรวงพาณิชยเปนแกนในการติดตามสถานการณ
ดานปริมาณและกําหนดแนวทางในการรักษาระดับปริมาณน้ํามันปาลมใหมีเสถียรภาพ ในกรณีที่
ปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมต่ํากวาระดับ 120,000 ตัน ถือวาสต็อคต่ําเขาขั้นวิกฤต (Critical Stock)
จําเปนจะตองใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมอยางเรงดวน และเห็นควรบริหารใหมีสต็อคปกติ (Buffer
Stock) ที่ระดับ 150,000 ตัน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในระบบการจําหนายน้ํามันพืชปาลมใน
ประเทศ ทั้งในดานการบริโภค ภาคอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน
นอกจากแนวทางแกไขปญหาที่เสนอโดยภาครัฐดังกลาวขางตน ซึ่งยังคงมีคําถามในเรื่อง
วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ภาครัฐควรจะพิจารณาเรื่องการเปดเสรีนําเขาน้ํามันปาลมภายใตกรอบ
การค าเสรี อาเซี ยน (AFTA) อยางจริงจั ง ซึ่งโดยหลักการ ภาษีนําเขา น้ํา มัน ปาลมภายใตก รอบ
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) จะตองลดลงเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546
บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพและกลไกของ AFTA ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลมของไทยใหเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหผูประกอบการที่เกี่ยวของ
ในอุตสาหกรรมสามารถแขงขันกันไดอยางเต็มที่และบนพื้นฐานเดียวกัน การลักลอบนําเขาน้ํามัน
จากชายแดนก็จะหมดไปโดยทันที นอกจากนั้น ยังทําใหการเลี่ยงภาษีมูลคาเพิ่มก็จะลดลงไปดวย
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การนําเขาภายใต AFTA ดังกลาวสามารถปฏิบัติไดภายใตกฏกติกา
และหลักเกณฑซึ่งกําหนดโดยคณะรัฐมนตรี และภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคา
คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2554
ภาวะความแหงแลงในป 2553 คาดวาจะทําใหผลผลิตตอไรในป 2554 และ 2555 ลดลง
ในขณะที่ปริมาณผลปาลมสดโดยรวมคาดวาคงที่ในระดับ 8 ลานตันผลปาลมสดตอป เนื่องจากพื้นที่
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เพาะปลูกที่ใหผลผลิตมีมากขึ้น โดยอัตราการสกัดน้ํามันในป 2554 คาดวาจะใกลเคียงกับป 2553
โดยเคลื่อนไหวอยูระหวางรอยละ 16 - 17
ด า นราคาผลปาล ม สดและน้ํ า มั น ปาล ม น า จะยั ง คงสู ง ในระดั บ ที่ น า พอใจสํ า หรั บ ผู ผ ลิ ต
เนื่องจากมีการใชน้ํามันปาลมเปนพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซลในสัดสวนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
คาดการณราคาผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบป 2554 จะอยูที่ระดับ 6.50 และ 39 บาท/กิโลกรัม
ตามลําดับ ถึงแมจะมีการเปดตลาดการคาเสรี AFTA โดยสมบูรณก็ตาม
พัฒนาการดานผลผลิต
เมื่อปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตสําหรับเกษตรกรไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนจึง
ควรใหความสนใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตใหไดผลผลิตสูงเพื่อเพียงพอกับความตองการ
และใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะตองมีการศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุปาลมให
เหมาะกับสภาพแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับสนับสนุนและลงมือปฏิบัติในการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับปาลมน้ํามันเพื่อใหเกิดความสมดุลเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตที่ดี รวมทั้งการใชหลักการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices) ใน
การเพาะปลูกปาลมน้ํามัน
แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
1. ไบโอดีเซล
จากแนวคิ ดที่ วา ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งสามารถผลิ ตอาหารบริโ ภคใน
ประเทศไดเพียงพอและมีอุปทานสวนเกินเหลือพอที่จะสงออก จึงมีความไดเปรียบในการพัฒนาพืช
พลังงาน เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน และหลีกเลี่ยงการพึ่งพาน้ํามันปโตรเลียม ไบโอ
ดีเซลจึงถูกนํามาเปนแหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน
สงผลใหมีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมกันอยางแพรหลาย ทําใหราคาน้ํามันปาลม นอกจาก
จะขึ้นอยูกับผลผลิตแลว ยังถูกผูกกับราคาน้ํามันปโตรเลียมดวย การผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย
จะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูประกอบการเขามาลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้น
และเพื่อมาดูดซับสวนเกินของผลผลิตในตลาด ซึ่งจะเปนการชวยรักษาเสถียรภาพของราคาผล
ปาลมและน้ํามันปาลมในประเทศ
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ความตองการ B100 (ลานลิตร/วัน)
ความตองการน้ํามันปาลมดิบ (CPO) (ลานตัน/ป)
ที่มา : กระทรวงพลังงาน

ความตองการไบโอดีเซล
2551
2552
2553E 2554F 2555F
B2
B3
B5
1.16
1.33
2.07
3.02
3.40
0.39
0.45
0.68
1.02
1.06

ในปที่ผานมา ผลผลิตปาลมน้ํามันออกนอยลง ประกอบกับอุปสงคจากผูผลิตไบโอดีเซลที่มี
มากขึ้น จากการประกาศใช B3 ทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันปาลมอยางหนักในชวงไตรมาส
ที่ 4 สงผลกระทบทําใหราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้นอยางเปนประวัติการณดังที่ไดกลาวไปแลว ในขณะที่
ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์บรรจุขวดถูกควบคุมราคาจําหนายปลีก สวนน้ํามันไบโอดีเซลนั้นมีการตั้ง
กรอบราคาซื้อน้ํามันปาลมดิบไวที่ราคาที่ตลาดมาเลเซีย บวก 3 บาท โดยกระทรวงพลังงาน แต
ตอมาไดมีการปรับสูตรการคิดราคาเปนการปลอยลอยตัวในชวงปลายปที่ผานมา ลักษณะดังกลาว
ทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําและบิดเบือนกลไกตลาด เนื่องจากผูผลิตน้ํามันปาลมดิบจะเลือกที่จะขาย
ใหกับผูผลิตไบโอดีเซลกอน เพราะใหราคาสูงกวาโดยเปรียบเทียบ ยิ่งสงผลใหเกิดการแยงซื้อน้ํามัน
ปาลมดิบที่รุนแรงมากขึ้นระหวางอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันปาลบดิบสําหรับผลิตน้ํามันพืชเพื่อบริโภค
กับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล
ดังนั้น การที่กระทรวงพลั งงานกํา ลั งพิ จ ารณาบั งคั บ ให บริษั ท ผูค าน้ํ ามันทุ กแห งจํ า หนา ย
น้ํามันไบโอดีเซล B5 ในป 2554 ซึ่งกรณีดังกลาวจะทําใหเกิดความตองการไบโอดีเซล B100 วันละ
ประมาณ 3 ล า นลิ ต ร หรื อ คิ ด เป น ปริ ม าณน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ถึ ง ป ล ะ 1 ล า นตั น หากภาครั ฐ ไม มี
แนวนโยบายในการปกปองอุตสาหกรรมอาหาร หรือมีมาตรการเสริมเพื่อแยกใหชัดเจนระหวางพืชที่
จะปลู ก เพื่ อ เป น อาหารและพื ช ที่ ป ลู ก เพื่ อ นํ า ไปผลิ ต พลั ง งานทดแทน โครงสร า งราคาของ
อุตสาหกรรมผลิตอาหารจะมีความผันผวน และวิกฤติการณการขาดแคลนน้ํามันปาลมจะยิ่งสงผล
กระทบอยางรุนแรงกวาปที่ผานมา
2. อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน
ตามแผนพัฒนาปาลมน้ํามันป 2551-2555 กระทรวงเกษตรฯ กําหนดงบประมาณไวที่ 9,500
ลานบาท เพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาลมอีกจํานวน 2.5 ลานไร โดยเปนการเปลี่ยนเปนปาลมพันธุดีใน
พื้นที่นาราง ทิ้งราง สวนผลไมที่ใหผลตอบแทนต่ํา ปาเสื่อมโทรม พื้นที่ดินเปรี้ยว และพื้นที่ปลูกยาง
ในที่ลุม และเมื่อรวมกับพื้นที่เดิมกอนประกาศแผนอีก 3 ลานไร จะทําใหไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งสิ้น
ประมาณ 5.5 ลานไร ซึ่งคาดวาจะไดผลผลิตปาลมน้ํามันประมาณ 9 ลานตัน ก็จะเพียงพอตอการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล B5
หนาที่ 26 : UPOICTF

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เมื่อราคาผลปาลมสดมีความคงที่ในระดับสูงเปนที่พอใจของเกษตรกรผูปลูกปาลมแลว ยังเปน
แรงจูงใจใหพวกเขาหันมาสนใจในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากขึ้น ทั้งการเลือกพันธุดี การใช
ปุย การอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่
ปลูกปาลม และจะมีการปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคต
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ดี แ ละต น กล า ปาล ม น้ํ า มั น พั น ธุ ดี เป น อุ ต สาหกรรมต น น้ํ า ที่ ต อ งให
ความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใช
เมล็ดพันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลวยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย อัน
จะมีผลทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุคุณภาพไมดี
ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจาก
การผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาพันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่
ผานมา ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพื้นที่ปลูก
ปาลม เกษตรกรหลายพื้นที่จึงใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยางแพรหลาย และเริ่ม
กระจายตัวออกไปยังจังหวัดอื่นนอกเหนือจากภาคใต จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลน
พันธุปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมาก
ขึ้ น เนื่ อ งจากหน ว ยงานของรั ฐ ไม ส ามารถผลิ ต กล า พั น ธุ ส นองความต อ งการของเกษตรกรได
เพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตองอาศัยเวลาไมนอยกวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตที่ได
ตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน (Replanting)
3. การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม
อุ ต สาหกรรมน้ํา มั น ปาล มเป น อุ ต สาหกรรมที่ ก อ ให เ กิ ดวั ส ดุ ที่เ หลื อ จากกระบวนการผลิ ต
มากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นมีสาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน เนื่องจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
มีการใชน้ําในปริมาณมากสงผลใหเกิดน้ําเสียที่มีภาวะความสกปรกของสารอินทรียสูง นอกจากนี้
กระบวนการผลิตยังกอใหเกิดของเหลือใชในรูปของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit
Bunch) เสนใยปาลม (Fiber) กะลาปาลม (Shell) และกากตะกอน (Decanter Cake) ดังนั้น การใช
ประโยชน จ ากเศษวั ส ดุ จ ากปาล มเหล า นี้ ซึ่ง เปน แหล ง พลัง งานชี ว มวลที่ สํ าคั ญ จึ ง เป น วิ ธี การที่
สามารถเพิ่มรายได และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
ทางภาครัฐ ไดแก กระทรวงพลังงาน จึงไดเขามามีสวนสนับสนุนโดยการกําหนดมาตรการตางๆ
เชน การสงเสริมดานเทคนิคและเงินทุนในการนําระบบกาซชีวภาพ (Biogas) เขามาใชในโรงงาน
และการปรั บ ปรุ ง ใช ป ระโยชน จ ากวั ส ดุ ที่ เ หลื อ จากกระบวนการผลิ ต เพื่ อ เป น เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล
(Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถจําหนายกระแสไฟฟา
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นั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดน้ํามันปาลมอีกทางหนึ่ง
ขณะนี้ ทั้งระบบกาซชีวภาพและระบบเชื้อเพลิงชีวมวลถูกนํามาใชในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมหลาย
แหง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเปนการใชเศษวัสดุจากปาลมมาเปนแหลงเชื้อเพลิง
ในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม
นอกจากนั้น ป จ จุ บัน มี การตื่น ตัว ในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซึ่งก าซเรื อ น
กระจกเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่
จะตองลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรม
จะมาดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอน
เครดิตที่ไดจากโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism:
CDM) ซึ่งเรียกวา Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบจํานวนหนึ่งเขารวมโครงการดังกลาว
4. การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่ควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการ
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การ
เพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามัน
ปาลมใหเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) จะเห็นวา ปาลมน้ํามันสามารถ
พัฒนาการใชประโยชนไปในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลม
ในรูปแบบตางๆ
จากที่ไดอธิบายไปแลวขางตน อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีศักยภาพสูงทางดานการใช
ประโยชนพลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่
เป น แหล ง ทางเลื อ กในด า นพลั ง งานทดแทน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในภาวะป จ จุ บั น ที่ ร าคาน้ํ า มั น
ปโตรเลียมอยูในระดับสูง ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อ
สรางความมั่นใจในการเปนแหลงพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมี
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อสามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอมในลําดับตอไป ในขณะที่ทางภาครัฐก็ตองสนับสนุนโครงการปลูกปาลม
น้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทนอยางเรงดวน ทั้งนี้ในป 2554 ภาครัฐก็จะบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล
B5 ดังนั้น คาดวาในอนาคต ความตองการใชน้ํามันปาลมดิบจะเพิ่มขึ้นมากถึงปละ 2,000,0003,000,000 ตัน นอกจากนั้น อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังสามารถตอยอดไปสูอุตสาหกรรมการแปร
รูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ เยื่อไม และสรางสาร
ตั้งตนอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง
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สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียง
เมื่อเทียบกับกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 65 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหมากที่สุด ทําให
บางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได
เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล
อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได รวมถึงราคา
น้ํามันปโตรเลียม ก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบภายในประเทศเชนเดียวกัน
ในอดีต ความผันผวนของราคาน้ํามันปโตรเลียม รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ
โดยเฉพาะในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา ไดสงผลกระทบอยางมากตอโครงสรางราคาน้ํามันปาลมดิบของ
ไทย ทําใหยากตอการคาดการณทิศทาง
แมวาในปจจุบันอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐาน
ในประเทศเริ่มมีมากขึ้น แตการผันผวนของปริมาณและราคาน้ํามันปาลม ยังคงเปนปญหาและ
อุปสรรคสําคัญในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอไป
การเปดเสรี AFTA นั้นจะเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาวะความผันผวนของตลาดน้ํามัน
ปาลมในประเทศได ในระยะยาว บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพของ AFTA ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน เนื่องจาก AFTA สามารถเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาและการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชเทคโนโลยี่ระดับสูง ซึ่งเปนโครงการลงทุน
ขนาดใหญเพื่อการประหยัดตอขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล
จํานวนคูแขงขัน
พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมา
คือ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง สตูล และในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมน้ํามันออกเปน
3 ประเภท ดังนี้
- บริษัทผูปลูก ประมาณ 174 ราย พื้นทีเ่ พาะปลูก ประมาณรอยละ 37
- สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 16
- เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นทีเ่ พาะปลูก ประมาณรอยละ 46
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ในปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีจํานวน 65 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูใ นเขตที่มีการ
เพาะปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกาํ ลังการผลิตรวม
ประมาณ 18 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบงไดดังนี้
- โรงงานสกัดขนาดใหญ 45 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 16 ลานตันทะลายปาลม
สดตอป
- โรงงานสกัดขนาดเล็ก 20 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสด
ตอป
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแ ขง
ทางดานสวนปาลมถือไดวา บริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ
แหงหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทําใหบริษทั ฯไดเปรียบบริษทั อื่นในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวน
ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 75 ตันผลปาลมสดตอชัว่ โมงนั้น ถือวามี
ขนาดที่ใกลเคียงกับโรงงานสกัดขนาดใหญ
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
ถึงแมวาการเปดเสรี AFTA จะเปนการเปดโอกาสใหคูแขงทั้งในและตางประเทศสามารถ
นําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทได แตเนื่องจากการนําเขาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงคน้ํามันอีกครั้ง ซึ่งจะทํา
ใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมทั้งมีตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ที่นําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก
ที่ผานมา การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใต AFTA ดังกลาว สามารถปฏิบัติได
ภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ํามันเฉพาะ
หนา หากสถานการณการขาดแคลนน้ํามันปาลมยังคงมีอยู โดยเฉพาะ เมื่อมีการสนับสนุนใหพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเซล อันเปนพลังงานทางเลือก รัฐบาลจําเปนตองพิจารณาการเปดเสรีตาม
ขอตกลง AFTA โดยมีขอจํากัดนอยที่สุด ซึ่งนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาทั้งระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเต็มที่ สงผลให
การผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หากผูประกอบการ
สามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และหันมา
แขงขันกันในเรื่องการพัฒนาดานอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาในตัว
สินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
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3) การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
การผลิต
บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกัดน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ
(CPKO) ตั้งอยูเลขที่ 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ 81130
ปริมาณการผลิตเต็มทีข่ องผลิตภัณฑ (ตัน)
2551
2552
2553
แผนกน้ํามันปาลมดิบ
ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มที่
360,000
360,000 360,000
น้ํามันปาลมดิบ (18%)
64,800
64,800
64,800
เมล็ดในปาลม (5.25%)
18,900
18,900
18,900
แผนกน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
เมล็ดในปาลมที่ใชในการผลิตเต็มที่
26,250
26,250
26,250
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%)
10,762
10,762
10,762
กากเมล็ดในปาลม (52%)
13,650
13,650
13,650
หมายเหตุ กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลังการผลิตเต็มทีท่ ี่ออกแบบไว เนือ่ งจาก
ความแตกตางของปริมาณผลปาลมสดทีเ่ ขาสูกระบวนการผลิต
ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําฝนทีต่ กในแตละป
การจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองที่ปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัท
ตองรับซื้อจากเกษตรกรรายยอย เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ปริมาณผลผลิตปาลมสดขึ้นอยูกับระดับน้ําฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมที่จะให
ไดน้ํามันปาลมดิบในอัตราสูงขึ้นอยูกับวิธีการตัดและเก็บเกี่ยว เนื่องจากการดูแลที่ดีและมีมาตรฐาน
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ในการเก็บเกี่ยว ทําใหคุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดีและใหอัตราการ
สกัดน้ํามันปาลมดิบสูงกวาซื้อจากเกษตรกรรายยอย
แตเนื่องจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ซึ่งมี
จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันการซื้อผลปาลมสดเปนไปอยางเขมขน แต
อัตราการสกัดน้ํามันปาลมที่ไดคอนขางต่ํา สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศที่แหงแลง อัตรา
การขาดน้ําในดินทําใหผลปาลมสดที่ไดนั้นใหน้ํามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และการเก็บเกี่ยวของ
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมไดมาตราฐาน คือมีการเก็บเกี่ยวผลปาลมกอนจะถึงเวลาอัน
สมควร โดยเฉพาะในชวงที่ผลปาลมสดมีราคาสูง
ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอ
ไร และอัตราการสกัดน้ํามันปาลมดิบ เทากับของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายให
คําแนะนําแกผูปลูกปาลมน้ํามันที่ตองการปรับปรุงคุณภาพปาลมน้ํามันตามมาตรฐานทั้งดานการ
ดูแลรักษาและผลผลิตตอไร เพื่อใหผลผลิตที่สงปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีคุณภาพ
มากขึ้นนอกจากนั้น ผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยยังสามารถขอเขาเยี่ยมชมสวนของบริษัทฯไดอีก
ดวย
บริษัทฯไดมีการคัดคุณภาพของผลปาลมสดจากผูปลูกปาลมน้ํามัน ณ จุดรับซื้อ แตวิธีการนี้
ไมสามารถทําไดในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย นอกจากนั้นบริษัทฯยังไดมีการแนะนําผูปลูก
ปาลมน้ํามันเกี่ยวกับคุณภาพของผลปาลมสดที่ควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเชื่อวาโปรแกรมการให
คําแนะนําแกผูปลูกปาลมน้ํามันทั่วไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดที่จะปอนเขาสูโรงงาน
ใหมีคุณภาพดีขึ้นและเปนการเพิ่มอัตราการสกัดน้ํามันดวย โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซื้อผล
ปาลมสดใหสูงขึ้นตามอัตราการสกัดน้ํามัน ทั้งนี้เพื่อเปนการจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผล
ปาลมสดที่มีคุณภาพเขาสูโรงงาน
สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดน้ํามันปาลมดิบที่มีผลตอการใชวัตถุดิบนั้น เนื่องจากบริษัท
ฯไดใชแบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แลว ดังนั้นการปรับปรุงเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
จึงขึ้นอยูกับการใชอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม บริษัทฯเห็นวาไมมี
เทคโนโลยีใหมๆที่ไดพิสูจนแลวมาทดแทน แตอาจมีเทคโนโลยี่อื่นๆที่มีผลตอการใชวัตถุดิบหรือ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับวาคุมคากับเงินที่ลงทุนหรือไม โดยบริษัทฯยังคงคนควาเทคโนโลยี่
ใหมๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงการลดอัตราสูญเสียน้ํามัน การกําจัด
มลภาวะที่เกิดจากการกระบวนผลิตซึ่งเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
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การปลูกปาลมทดแทน
บริษัทเริ่มโครงการการปลูกปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 เปนระยะเวลา 12 ป เพื่อที่จะให
ผลผลิตที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซึ่ง
จะทําใหมาตรฐานการปลูกปาลมดีขึ้น และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงขึ้นดวย
บริษัทไดทําการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนไปแลวทั้งหมด 3,314.23 เฮกตาร หรือประมาณ
20,713.94 ไร คิดเปนรอยละ 90.59 ของพื้นที่ปลูกปาลมของบริษัททั้งหมด (ไมรวมพื้นที่ที่เปน
สัมปทานของบริษัทยอย) และสามารถเก็บเกี่ยวไดแลว 2,877.13 เฮกตาร หรือ 17,982.06 ไร คิด
เปนรอยละ 86.81 ของพื้นที่ปลูกปาลมทดแทน
นอกจากนั้น บริษัทยังไดคัดเลือกเมล็ดพันธุปาลมที่มีคุณภาพสําหรับโครงการปลูกปาลม
ทดแทน และเนนการจัดการควบคุมสัตวที่จะมาทําลายตนปาลมน้ํามันที่มีอายุนอย และเชื้อโรคที่
อาจเกิดขึ้นได เพื่อไมใหมีผลกระทบตอตนปาลมน้ํามัน
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
บริษัทฯมีการซื้อผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดที่
บริษัทฯซื้อผลปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดทั้งหมด
สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขาสู
กระบวนการผลิตโรงงานสกัดน้ํามันภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลม
เพิ่มสูงขึ้นเกินกวามาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีผลใหถูกตัดราคาเมื่อมีการสง
มอบ ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไมมีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาใน
รูปของน้ํามันปาลมดิบ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
ข. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง กลไกการ
ปฏิบัติงานที่จะควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการนั้นจะสงผานมายังการ
ฝก ปฏิ บั ติ ข องพนั ก งานและผูบ ริ ห ารของบริ ษั ท ต อ งมี จ ริย ธรรมในการบริ ห ารงาน บริษั ท ฯได มี
นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อใหแนใจวากระบวนการผลิตจะกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยในป
2547 บริษัทไดเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อใหโครงการบริหาร
สิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไดรับการรับรองในเดือนพฤษภาคมป 2549

หนาที่ 33 : UPOICTF

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

โรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบนั้นจะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียที่
เปนชีวะภาพนั้นมีเพียงเล็กนอยมาก ซึ่งจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบ
สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีของเสียดังตอไปนี้
ของเหลว
ขี้น้ํามันและของเหลวจากหมอนึ่งนั้นจะถูกดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพื่อรอจําหนายเปน
น้ํามันที่มีคุณภาพต่ํา ในสวนที่เหลือจะถูกสงลงในบอน้ําเสียของบริษัทฯ
น้ําเสียของบริษัทฯจะถูกปลอยลงในบอน้ําเสีย บอน้ําเสียมีทั้งหมด 8 บอ และน้ําเสียจะไหลลง
ทีละบอๆอยางตอเนื่อง ซึ่งในชวงนี้มีการยอยสารชีวะภาพ การไหลของน้ําเสียในบอน้ําเสียนั้นบริษัท
ใชระบบน้ําตกคือไหลลงทีละบอซึ่งมีระดับลดหลั่นกันลงมา บอน้ําเสียสี่บอแรกจะลึกสําหรับการยอย
สลายโดยไมใชออกซิเจน และบอน้ําเสียสองบอสุดทายจะตื้นเพื่อที่จะใหออกซิเจนชวยยอยสลาย น้ํา
เสียที่ถูกยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูที่เก็บน้ําเสียในสวนของบริษัทฯ ซึ่งเปนที่สูงโดยใชทอใตดิน
น้ําเสียที่เก็บไวในสวนของบริษัทฯจะปลอยลงสูรองคูน้ําที่ตื้นกระจายอยูในสวน เพื่อใหซึมเขาสูผิว
ดินเปนการเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใสปุยตอไป ระบบนี้เปนเทคโนโลยีที่ไดพิสูจนแลวและ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบหลายโรงงานนิยมใชกัน รองคูน้ําสําหรับน้ําเสียนี้จะมีระยะเวลาการดูด
ซึมและระยะเวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทใชเนื้อที่มากกวา 850 ไร สําหรับการกระจาย
น้ําเสี ยที่บํา บัดแล วลงสู ดินและถูกควบคุ มดูแลดวยพนักงาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียที่จะปลอยลงสูแมน้ําลําคลองตอง
ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร บริษัทฯ ไมไดปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูแมน้ําลําคลอง แตจะนําไปใช
ประโยชนในสวนของบริษัทฯ ดังกลาวแลวขางตน บอน้ําเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ ตะกอนที่ขุด
ออกจากบ อ น้ํ าเสีย นั้ น จะถู ก เก็ บ ไว ในบอ ตากแห ง เป น ระยะเวลา 1 ป เ พื่ อ ให เ กิ ด สารอาหารที่ มี
คุณภาพ ตะกอนที่ตากแหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯสําหรับทดแทน
ปุยในชวงหนารอน
ของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร, เปลือกเมล็ดปาลม, ขี้เถา ควันดําและเขมา
ทะลายเปลาถูกนําไปปกคลุมหนาดินในสวนของบริษัทฯเพื่อทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือกเมล็ด
ปาลมจะเปนเชื้อเพลิงแก Boiler หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอื่นที่ตองการ ตะกอนที่ขุด
จากบอน้ําเสียจะใชเ ปนประโยชนในสวนของบริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของน้ําผสม
ตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดรองน้ํารอบสวนเพื่อดักน้ําไหลลงสูที่อื่น บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุง
เครื่อง Boiler และการปอนเชื้อเพลิงเขาสู Boiler ซึ่งมีผลตอการลดควันดําและเขมาของโรงงาน
อยางไรก็ตามควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เปนปญหาอยูนี้อาจมา
จากเชื้อเพลิงที่ปอน เชน ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลม คาควันดําและเขมาของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 400 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งโดย
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ปกติแลวสําหรับอุตสาหกรรมนี้จะอยูระหวาง 600 – 1400 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ปญหาควันดํา
และเขมานี้ทางชมรมโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบซึ่งบริษัทฯเปนสมาชิกไดรวมทุนกันวิจัยปญหาดาน
เขมาและควันดําสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมดิบโดยรวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่และ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

4) งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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1.5 การวิจัยและการพัฒนา
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรือ่ งหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย ให
ยกเลิกหัวขอนี้
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1.6 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพยสนิ ถาวร
บริษทั ฯมีทรัพยสินถาวรที่ใชประกอบธุรกิจสวนปาลมน้าํ มันที่เปนของบริษัทฯและบริษทั
ยอย ดังนี้
มูลคาตาม
ประเภทการ
ขนาด
ประเภทของทรัพยสนิ
(ไร)
ถือครองสิทธิ์ บัญชีสทุ ธิ (บาท)
81,610,676
1. ที่ดิน
31,192.01 - โฉนด, นส.3ก, นส.
3, นส.2,สัญญาซื้อ
ขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน
2. ที่ดินโรงงาน,สํานักงาน,บานพัก
2.1. ที่ดินสําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
200.48 - นส.3ก, โฉนด และ
745,574
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ, สํานักงาน และ
ภบท.5
บานพัก
2.2.ที่ดินเพือ่ สรางบานพักพนักงาน (ยกเลิก
21.57
- โฉนด
22,749,413
โครงการแลว) - บานน้าํ จาน ต.กระบีน่ อย
2.3.ที่ดินทีไ่ มไดใชดําเนินงาน
0.94
- โฉนด
20,033,298
ถ.อุตรกิต ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี
รวมที่ดินทั้งหมด
31,415.00
125,138,961
หัก สํารองเผือ่ การดอยคาของที่ดิน
(14,638,278)
รวมที่ดินทั้งหมดสุทธิ
31,415.00
110,500,683
3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน,
บานพักพนักงาน
4. เครือ่ งจักรและอุปกรณ
4.1โรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมดิบและ
โรงงานผลิตกาซชีวภาพ
4.2 เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเกษตร
5. ยานพาหนะ
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ขนาด
(ไร)

ประเภทของทรัพยสนิ
6. เครือ่ งตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
7. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน
8. คาสินอาผล
9. โครงการปลูกปาลมทดแทน
10. งานระหวางกอสราง
11. งานระหวางทํา – สวน
รวมทรัพยสินถาวร

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เจาของ
เจาของ

มูลคาตาม
บัญชีสทุ ธิ
(บาท)
2,395,044
263,941,675
6,292,902
32,409,671
11,778,566
3,556,004
793,797,748

2. ทรัพยสนิ ไมมีตวั ตน
บริษทั ฯ มีทรัพยสินไมมีตวั ตนที่เปนของบริษทั ฯและบริษัทยอย ดังนี้
มูลคาตาม
บัญชีสทุ ธิ
(บาท)
9,768,661
1,045,572
10,814,233

ประเภทของทรัพยสนิ
1. ลิขสิทธิ์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมทรัพยสินไมมตี ัวตน
3. ทรัพยสนิ ที่ไมไดใชดาํ เนินงาน
บริษทั ยอยมีทรัพยสินที่ไมไดใชดําเนินงาน ดังนี้

บริษัทย อยของบริ ษัท พัน ธศรี วิวั ฒน จํ ากั ด มี ที่ดินที่ ไดรับสั มปทานจากกรมปาไม ซึ่ ง
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัทฯเชาสวนปาลมดังกลาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
nบริษทั พันธศรี จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
พื้นทีส่ ัมปทาน
: 20,000 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน
: ตั้งแตวนั ที่ 2 มกราคม 2528 ถึง
วันที่ 1 มกราคม 2558
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oบริษทั ประจักษววิ ฒ
ั น จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา
สุราษฎรธานี
พื้นทีส่ ัมปทาน
: 10,600 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน
: ตั้งแตวนั ที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
เนื่องจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทยอย ทําใหมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่
เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48.3 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของ
บริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวน
เคียนซา 8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราช
พัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจง
ใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคา
เชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตาม
บริษัทยอยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป
2534 ถึงป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมี
นโยบายไม ต อ อายุ สั ม ปทานสวนปาล ม ดั ง กล า ว จะทํ า ให บ ริ ษั ท ฯต อ งรั บ ซื้ อ ผลปาล ม สดจาก
บุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําให
บริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย สงผลไปยัง
ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น

3. นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทั ยอย
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยนั้น ขึน้ อยูกับวาธุรกิจของบริษัทยอยสอดคลองกับธุรกิจ
หลักของบริษทั ฯหรือไม และทําใหบริษทั ฯไดรบั ผลประโยชนเพิ่มขึน้ หรือไม โดยมีสัดสวนเงินลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ยอยนั้นๆ และบริษัทตองมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสงตัวแทนของบริษทั ฯเขาเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษทั ดังกลาว

หนา 39 : UPOICTH

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

1.7 โครงการดําเนินงานในอนาคต
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ใหยกเลิกหัวขอนี้
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1.8 ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษทั ยอยทีม่ ีจาํ นวนสูง
กวา รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิน้ ปบญ
ั ชี
บริษทั ฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท
หรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถอื หุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 นอกจากสัมปทานที่ดนิ อําเภอเคียนซาของบริษทั ประจักษววิ ัฒน จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวฒ
ั น จํากัด และบริษัท พันธศรีวิวฒ
ั น จํากัดเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ซึ่งไดเชาพืน้ ที่นที้ ําสวนปาลมน้ํามัน โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมน้ํามันดังกลาวนีอ้ ีกตอ
หนึ่ง บริษัท พันธศรีวิวฒ
ั น จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงานธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด
กระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิข์ องกระทรวงการคลังโดยคําวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับ
แตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยที่เกีย่ วของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้ง
สํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว
2)

คดีทมี่ ีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั อยางมีนัยสําคัญ
----------ไมมี---------

3)

คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั
----------ไมมี---------
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1.9 โครงสรางเงินทุน
1. หลักทรัพยของบริษทั
บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 324,050,000 บาท เรียกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
2. ผูถือหุน
ก. รายชื่อกลุม ผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถือหุน
ก

บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั วัฒนโชติ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
นายสมเกียรติ พีตกานนท
นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค
บริษทั วัฒนโสภณพนิช จํากัด
บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายดุษฎี ธนิสสรานนท
บริษทั กรีนสปอต จํากัด
นายชวลิต เชาว
: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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ก

โครงสรางผูถ ือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- โครงสรางผูถ ือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ที่
มีผูถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ลําดับ

รอยละของจํานวนหุน สามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
42.11
20.00
10.99

ชื่อผูถือหุน

1 บริษทั ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัดข
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD
3 CIMB-GK SECURITIES PTE LTD
ที่มา : บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม
ข

โครงสรางผูถ ือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่าํ สูง โฮลดิง้ จํากัด
-โครงสรางผูถอื หุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่มีผูถือหุนตั้งแต รอย
ละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ลําดับ
1

รอยละของจํานวนหุน สามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
51.00

ชื่อผูถือหุน
บริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัท กาลาที เอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิ
ออกเสียงรอยละ 75.324 ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวมีนายวัง ตา เลียง
และภรรยา ถือหุนรอยละ 54.39
นายวัง ชาง ยิง รอยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง รอยละ 14.03)

2
3

นาย วัง ตา เลียง
นาย วัง ชาง ยิง

24.50
24.50

(ทั้งนายวัง ตา เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไมไดถอื หุนในบริษัท ล่ํา
สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))

- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนบริษทั โฮลดิง้ ที่มีธุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น
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ข. กลุม ผูถือหุน รายใหญที่มีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ 5 ทาน โดยมีประธาน
กรรมการ 1 ทาน, กรรมการบริหาร 2 ทาน, กรรมการ 1 ทาน, และกรรมการผูจัดการ 1 ทาน
3. นโยบายการจายเงินปนผล
ตั้งแตป 2536 เปนตนไป บริษทั ฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยอมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจา ยเพือ่ การลงทุนเปนหลัก
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติเสนอใหจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท ทั้งนี้บริษัทไดมี
การจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของป 2553 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.20
บาท รวมเปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2553 หุนละ 0.35 บาท คิดเปนรอยละ 89.9 ของกําไร
สุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2552 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปน
รอยละ 94.3 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

บริษัทยอยยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดของบริษัทยอยนั้นๆ
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1.10 การจัดการ
1. โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ
ก. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อกรรมการ
นายวัง ตา เลียง
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
นายธีระ วิภชู นิน
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
นายวศิน ปจจักขะภัติ
นายวัง ชาง ยิง
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
นางสาวปยธิดา สุขจันทร
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษทั ฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1
และรายชือ่ ของกรรมการในบริษทั ยอย ปรากฏอยูใ นเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.
คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
หรือใหความเห็นชอบในการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
2.
คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณ เพือ่ บรรลุถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3.
คณะกรรมการไดจัดใหบริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
รวมทั้งมีการติดตามการ
และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการเปนผูพ จิ ารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารอยางชัดเจน
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4.
5.

6.
7.

คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษทั ฯในรายงานงบ
การเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ56-1)
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูแทนจากผูถ ือหุน รายใหญ
เพือ่ บริหารงานบริษทั ฯภายใตขอบเขตอํานาจทีใ่ หไว
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และ
การประชุมผูถ ือหุนอยางนอยปละครั้ง

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
- นายธีระ วิภูชนิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบ
- นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ไดแก
กรรมการตรรจสอบ
ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
นายธีระ วิภูชนิน
เคยดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ,
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (2540-2546)
ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1.
ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให
มีความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ
2.
ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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3.

ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานการ
กํ า กั บ ดู แ ลการควบคุ ม ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป ด เผยไว ใ น
รายงานประจําปของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการ
ตรวจสอบ การดํ า เนิ น งานด านต างๆของบริ ษั ท ฯตามวิ ธี ก ารและมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู ต รวจสอบภายในให เ ป น ไปตามาตรฐานที่ ย อมรั บ กั น
โดยทั่วไป
สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวา
อาจมีการทุจริต หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
สั่ ง การและสอบทานหลั ก ฐานหากมี ข อ สงสั ย ว า อาจมี ก ารฝ า ฝ น กฎหมาย หรื อ
ขอกําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน
และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย
คั ด เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯและค า สอบบั ญ ชี ป ระจํ า ป เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
แตงตั้ ง ถอดถอน หรือ เลิก จาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดค าตรวจสอบ
ภายใน

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

ค. คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปน
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
- นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
- นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการอิสระ
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
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ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(1)
กําหนดวิธี การสรรหาและคุณสมบัติของผูที่จะมาดํ ารงตําแหนงกรรมการบริษั ท
กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ
(2)
ดํ า เนิ น การสรรหาและเสนอแนะผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท
(3)
ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ง. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวย
- นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
- นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการอิสระ
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(1)
กําหนดหลักเกณฑหรือวิธกี ารกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการ
ผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ
(2)
พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เห็นชอบและ
นําเสนอตอทีป่ ระชุมผูถอื หุน เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
(3)
พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ / ผูจ ดั การใหญตอ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
(4)
ปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่น ตามที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
2. การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
จะเปนกรรมการ แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2554 นี้ ทั้งนี้ รวมถึง
การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถือหุน เพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ลวงหนา ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไว จากนั้นไดนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คุณสมบัติของ
กรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัท
ตามขอบังคับของบริษทั แลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนราย
ใหญแตละกลุม แตใหสิทธิก์ ารแตงตั้งกรรมการ โดยวิธที ี่ผูถอื หุนสามารถแบงคะแนนเสียง
ของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพือ่ ใหผใู ดมากนอยเพียงใดก็ได (Cumulative Voting)
3. คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร
3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 8 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,252,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คาธรรมเนียมกรรมการ
ป 2553
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
804,000
516,000
576,000
552,000
576,000
552,000
576,000
552,000
516,000
516,000
516,000

ข. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย
--ไมมี—
ค. คาตอบแทนรวมของผูบ ริหารบริษัทฯ จํานวน 8 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน และโบนัส เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ 14,363,435 บาท
หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
และผูจัดการฝาย 4 รายแรกตอจากรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย
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3.2 คาตอบแทนอืน่
บริษัทฯไมมีการจ ายคาตอบแทนอื่นใหแกผูบ ริหาร ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน และที่พั ก
สําหรับกรรมการที่เปนชาวตางประเทศที่มาเขารวมประชุม และการทํากรมธรรมประกันความรับ
ผิดสําหรับกรรมการทั้งคณะและผูบริหาร
สวนผูบริหารที่ไมใชกรรมการจะมีรถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง
คาประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ
สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทฯไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับ
พนักงานอื่นๆ คือรอยละ 5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการ ที่ไมไดมีการจายเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
4. การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อั น เป น ป จ จั ย ในการ
เสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพ จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้ อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดแก 1) สิทธิของผูถือหุนและการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 2) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 3) การเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใส 4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการ
ติดตาม เพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกลาวตามความเหมาะสม

1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
¾ จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณารายงานประจํ า ป ข องคณะกรรมการ ซึ่ ง แสดงถึ ง ผลการ
ดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา งบดุลและงบกําไรขาดทุน การจายเงินปนผล
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และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
¾ จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกัน
นับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน
ไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ตองระบุชื่อผูถือหุนดังกลาวและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน
หนังสือดังกลาว โดยคณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
¾ ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุว าเป นเรื่องที่ จะเสนอเพื่อ ทราบ เพื่อ อนุมัติ หรื อเพื่ อพิจ ารณา
รวมทั้ งความเห็ น ของคณะกรรมการในเรื่ องดั งกล าว และจัดส งให ผู ถื อ หุ น และนาย
ทะเบียนทราบไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม
¾ จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนน
เสียงได พรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและ
ขั้นตอนในการเขารวมประชุมอยางชัดเจน ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม แต
ประสงคจะใชสิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียง
แทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได
¾ ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุม
ไมนอยกวายี่สิบหาคน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม โดยมีประธานกรรมการทําหนาที่
เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่
กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม
¾ การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีที่มีผูถือหุนทานใด ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงในวาระทั่วไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํา
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไข
หนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ เปนตน
¾ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการลวงหนา
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตํารงตําแหนงกรรมการ โดยใหมี
การเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท หรือสงเปนจดหมายอิเลค
โทรนิคสมาที่ company.secretary@upoic.co.th
¾ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมถึงกรรมการลวงหนากอน
วันประชุม โดยสงผานทาง Website ของบริษัท หรือสงเปนจดหมายอิเลคโทรนิคสมา
ที่ company.secretary@upoic.co.th
¾ จั ด ให มี ก ารเผยแพร เ อกสารการประชุ ม ต า งๆ พร อ มหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผ า นทาง
เว็บไซตของบริษัท อยางนอย 30 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถศึกษา
ขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา
¾ บันทึกประเด็นสําคัญที่ผูถือหุนซักถามพรอมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการ รวมทั้ง
บันทึกจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงไวอยางชัดเจน
ในรายงานการประชุ ม บริ ษั ท มี ก ารเผยแพร ร า งรายงานการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ไว ใ น
เว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปน โดยไมตองรอถึงการประชุม
ครั้งตอไป

2. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปน พนักงาน
หรือ ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยาง
ละเอี ย ดรอบคอบ และดู แ ลให มั่ น ใจว า สิ ท ธิ ดั ง กล า วได รั บ ความคุ ม ครองและปฏิ บั ติ ด ว ยความ
ระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไวเปนหัวขอ
เฉพาะในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
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กลไกในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
2.1

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรงโดย
ไมผานผูบริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
รวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง
การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง
เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยตรงดังนี้:• สงทางไปรษณีย :

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

• สงทาง E-MAIL ADDRESS : thirawip@hotmail.com
2.2

การคุม ครองผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแต
อยางใด

2.3

การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริง
2.1
ขางตนแลวนําเสนอให
ตามที่มีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจง
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2.4

มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดย
บริษัท คณะกรรมการจะรีบแกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักชา
รวมทั้งหามาตรการปองกั นมิ ให เกิ ดเหตุ การณ ดังกลาวขึ้นอีก และจะพิ จารณา
ชดเชยคาเสียหายใหผถู ูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน และมีการประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ โดยไดมีการเปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆ
ดังนี้
¾ 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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¾ จัดสงรายงานขอมูลประจํางวด อาทิเชน งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําป
ตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด
¾ มี ก ารรายงานข า วเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ และอาจมี ผ ลกระทบอย า งมี
นัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ
¾ คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนาม
โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และ
แบบ 56-1 ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น
ซึ่งมี ผูสอบบั ญชีอิสระเปนผู ตรวจสอบจะต อ งได รับการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวามีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ
¾ ใหกรรมการบริหาร ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือ
หุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361
8959/87
หรื อ โทรสาร 02-361
8988/9 หรื อ จดหมายอิ เ ลคโทรนิ ค ส
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. มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ หรื อ ให ค วามเห็ น ชอบในการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น
ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุ
ถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
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3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กําหนด รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. กํา หนดจรรยาบรรณธุ ร กิ จ โดยให ค รอบคลุ ม ผูป ฏิ บั ติ ทั้ งในระดั บ กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่
กํ า หนด รวมถึ ง กํ า หนดมาตรการติ ด ตามการปฏิ บั ติ และ การประเมิ น
ประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา
5. จั ด ให มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอ
6. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ
7. จัดใหมีการสื่อสารอย างชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับ ผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการ
สรรหา ฝายบริหาร และพนักงาน
8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย ในรายงานประจํ า ป และแบบแสดงรายการข อ มู ล
ประจําป (แบบ56-1) รวมถึงการเปดเผยขอมูลและสาระสนเทศตางๆใหเปนไป
ตามกฎหมาย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน
10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผู
ถือหุนอยางนอยปละครั้ง
11. หนาที่และความรับผิดชอบอื่นที่กําหนดโดยกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน
4.1.3 เลขานุการบริษทั
บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้
¾ ทะเบียนกรรมการ
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¾ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
¾ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
¾ รายงานประจําปของบริษัท
2. ติดตามใหมีการนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุน ไปปฏิบัติ
3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และ
จัดสงสําเนาใหแกประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที่ไดรับรายงานดังกลาว
4. ให คํ า แนะนํ า แก ก รรมการเกี่ ย วกั บ ข อ กฎหมาย และระเบี ย บปฏิ บั ติ ต า งๆที่
เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการ และฝายจัดการปฏิบัติ
ตามอยางถูกตอง
5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย และ สํานักงาน กลต. รวมถึงกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
7. ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศ กําหนด
4.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแตงตั้งหรือเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร
และเสนอชื่อผูที่ผานการพิจารณาตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณที่สําคัญสําหรับการทําหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการ
ของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา รวมทั้ง
ความชํ า นาญในวิ ช าชี พ ความซื่ อ สั ต ย ตลอดจนคุ ณ สมบั ติ ส ว นบุ ค คลอื่ น ๆ ที่
เหมาะสม
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4.1.5 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทอาจดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร หรือเปนกรรมการที่
ไมไดทําหนาที่บริหาร สําหรับตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการแบงแยกหนาที่ใหอยางชัดเจน
4.1.6 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ดวย
(ข) ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง พนั ก งาน ที่
ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล าวมาแลวไมนอ ยกวา สองปกอ นวั นที่ ยื่น คําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
(ค) ไม เ ปนบุ คคลที่มี ความสัมพั นธทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบี ยนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรส
ของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ในลักษณะที่อาจ
เปนการขัดขวางการใชวจิ ารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู
ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการซึ่ ง ไม ใ ช ก รรมการอิ ส ระ หรื อ ผู บ ริ ห าร ของผู ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ
บริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ํา
ประกั น การให สิ น ทรั พ ย เ ป น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง พฤติ ก ารณ อื่ น ทํ า นอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝาย
หนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบ
ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
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ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวม
ภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอ นวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ กับบุคคล
เดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ และไมเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของสังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่
ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาท
ตอปจากนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล
ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ซ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวเขมกวา
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนบริษัทไดไม
เกินรอยละ 0.5
ขอความในขอ 4.1.6 นิติบุคคลที่เกี่ยวของหมายถึงบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 12 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ใหมี
การเลือกตั้งกรรมการชุดใหมทั้งคณะ

หนา 59 : UPOICTL

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

4.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
เพื่ อ ให ก รรมการแต ล ะท า นสามารถที่ จ ะมี เ วลาในการทํ า หน า ที่ ไ ด อ ย า งเต็ ม ที่
บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวนบริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัท
จดทะเบียนสูงสุดที่ประธานกรรมการ และกรรมการ จะดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นไดดังนี้
¾ ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท
(ยกเวนในกรณีที่เปนประธานกรรมการบริษัทที่อยูในกลุมเดียวกัน)
¾ กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
4.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง สามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย
บริษัทรวม กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได ใน
กรณีที่เปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุมบริษัทดังกลาวแลว
จะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ
4.2

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ
4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3
คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชี
และการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธาน
กรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ภายใตเงื่อนไขวา ตองไดรับการ
เลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการแตละป
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป น อิ ส ระของหน ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการ
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พิจ ารณาแต งตั้ งโยกย าย เลิ ก จางงานหัว หน าหนว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวม
ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้
เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(6.1) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต อ ง ครบถ ว น เป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ข อง
รายงานทางการเงินของบริษัท
(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจาก
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
(6.8) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

1. นายธีระ วิภูชนิน
2. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
3. นายวศิน ปจจักขะภัติ

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

2551-2554
2551-2554

3/4
4/4

2551-2554

4/4

4.2.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
องคประกอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญ
ที่เปนกรรมการอิสระ โดยมีประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการ
อิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง
3 ป ภายใตเงื่อนไขวา ตองไดรับการเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ในการ
เลือกตั้งกรรมการแตละป
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. กํ า หนดนโยบายและแนวทางในการกํ า หนดค า ตอบแทนของกรรมการ
กรรมการบริ ห าร และกรรมการผู จั ด การ พร อ มทั้ ง นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ
2. กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา
การจากคณะกรรมการบริษัท
ในป 2553 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนด
คาตอบแทนแตละทานไดดงั นี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายธีระ วิภูชนิน
ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
นายวศิน ปจจักขะภัติ
นายวัง ชาง ยิง

ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
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วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

2551-2554
2551-2554
2551-2554

2/2
2/2
2/2

2551-2554

2/2

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

4.2.3 คณะกรรมการสรรหา
องค ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด ว ยสมาชิ ก ส ว นใหญ ที่ เ ป น
กรรมการอิสระ โดยมีประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ และไมเปน
บุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ภายใต
เงื่อนไขวา ตองไดรับการเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ในการเลือกตั้ง
กรรมการแตละป
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดสรรหา
1. กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ ต อ งการสรรหาให เ ป น ไปตามโครงสร า ง
ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ
ใหคณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผูจัดการ
ในป 2553 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง สามารถประมวล
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดงั นี้

1.
2.
3.
4.
4.3

รายชื่อ

ตําแหนง

นายธีระ วิภูชนิน
ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
นายวศิน ปจจักขะภัติ
นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

วาระการดํารง
ตําแหนง

2551-2554
2551-2554
2551-2554
2551-2554

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

1/1
1/1
1/1
1/1

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือ
ประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยจะมีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาเปนรายป และแจงให
กรรมการแตละทานไดรับทราบกําหนดการดังกลาวในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทจะเปนผูเสนอวาระการประชุมทั่ว ไปที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ สวนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกลาว ประธาน
กรรมการและกรรมการผู จั ด การจะร ว มกั น พิ จ ารณา ทั้ ง นี้ ก รรมการแต ล ะท า น
สามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยสงวาระที่ตองการเสนอผานทาง
เลขานุการบริษัทกอนวันประชุมลวงหนา 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวม
วาระที่เสนอดังกลาวใหประธานกรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม
บริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ พรอมหนังสือ
เชิญประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน
ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการแตละทานไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวาง
การประชุม ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ
โดยจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผูบริหารที่เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด
เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลา
ใหกรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ
ในป 2553 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง สามารถประมวล
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

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

วาระการ
ดํารงตําแหนง

2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553
2552-2553

การเขารวมประชุม (ครั้ง)
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม

3*
4
4
3
4
3*
4
4

-

หมายเหตุ : *ในเดือนเมษายน 2553 รัฐบาลไดประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมความไมสงบ หลายประเทศในเอเชียแนะนําใหพลเมือง
ของตนหลีกเลีย่ งการเดินทางมาประเทศไทย จากสถานการณดังกลาว กรรมการ 2 ทานที่อยูตา งประเทศ คือ
นายวัง ตา เลียง และ นายวัง ชาง ยิง จึงมิไดเดินทางมาประเทศไทยเพือ่ รวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
2/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
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3
4
4
3
4
3
4
4

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุ วันเวลาเริ่มเวลาเลิ ก ประชุ ม ชื่ อ กรรมการที่ เ ข า ประชุ ม และกรรมการที่ ข าดประชุ ม สรุ ป
สาระสํ า คั ญ ของเรื่ อ งที่ เ สนอรวมถึ ง ประเด็ น ที่ มี ก ารอภิ ป รายและข อ สั ง เกตของ
กรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย ชื่อผูจด
รายงาน และ ผูรับรองรายงาน และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว
เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะเป น ผู จั ด เก็ บ เพื่ อ ให พ ร อ มสํ า หรั บ การตรวจสอบโดยผู ที่
เกี่ยวของ
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร มีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวม
อยูดวย ทั้งนี้เพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่นาสนใจ
และจะตองมีการแจงผลการประชุมใหกรรมการผูจัดการไดรับทราบ โดยในป 2553
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร มีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยู
ดวยจํานวน 1 ครั้ง
4.4

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

4.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทน เป น ผู ทํ าหน า ที่ พิ จ ารณาหลั กเกณฑ แ ละ
รูปแบบในการจายคาตอบแทนกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ทั้ ง นี้ ค า ตอบแทนกรรมการจะพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ ภาระหน า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใชผลการสํารวจการ
จายค า ตอบแทนของบริ ษั ทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พ ย ฯเป นเกณฑ ในการ
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เปรียบเทียบในแตละป ทั้งนี้เพื่อใหคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
จํานวน
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (บาท)
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
8
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
3

2552

2553

4,476,000
1,668,000

4,524,000
1,728,000

นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะ
ไดรับ คาตั๋วเครื่องบิน คาที่พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิด
ของกรรมการและผูบริหาร เพื่อคุมครองความเสี่ยงของกรรมการและผูบริหารใน
การปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท แตทั้งนี้จะไมใหความคุมครองในกรณีกระทําการโดยจง
ใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือทุจริต
2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
ค า ตอบแทนกรรมผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละนโยบายที่
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดในแตละครั้ง ซึ่งสอดคลองกับความรู
ความสามารถและผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยคณะกรรมการพิ จ ารณา
ค า ตอบแทนเป น ผู พิ จ ารณา และนํ า เสนอจํ า นวนค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมต อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในป 2553 กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ไดรวมกัน
กําหนดคาเปา หมายของตัว วัดผลการดํา เนินงานหลัก (Key
Performance
Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาค า ตอบแทนได กํ า หนดให นํ า ผลการประเมิ น ดั ง กล า วมาพิ จ ารณา
คาตอบแทน
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง (บาท) จํานวน
ผูบริหารระดับสูง
8
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นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงจะไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก
รถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คาประกันสุขภาพ คาประกันอุบัติเหตุ และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารจะไมไดรับ
คาตอบแทนอื่นๆ
นอกจากนั้น กรรมการบางทานที่ไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทยอย จะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทยอย
4.6

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดย
ผูบริหารระดับสูง เพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึง
ลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย นอกจากนี้
ยังจัดใหมีเอกสารดังตอไปนี้ สงมอบใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
1. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ที่สําคัญ ไดแก บทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบ ขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
2. นโยบายการกํากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
4. รายงานประจําป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขา
รวมกิจกรรมเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตางๆที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอยชุ ดตางๆเปนประจํ า
โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมกรรมการไทย เพื่อสงเสริมใหกรรมการ
บริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียน

4.7

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปน
สิ่งจําเปนตอความมั่นคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว
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บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
เสริ ม สร า งและยกระดั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท จึ ง ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน โดยถือเปนการประมวล
ความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และได
จัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดั งกลาวอยางเครงครัดและ
ตอเนื่อง
4.8

ความขัดแยงทางผลประโยชน
4.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท
เพื่อปองกันไมให กรรมการ และ ผูบริหาร นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนและเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก
บริษัทจึงไดกําหนด
หลักเกณฑไวดังนี้
¾ กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ
ขาย โอน หรื อ รั บ โอน และส ง สํ า เนารายงานดั ง กล า วให กั บ เลขานุ ก ารบริ ษั ท
รวมถึงใหผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตร
มาส
ทั้ งนี้ ใ หรวมถึ งการปฎิบัติ ตามบทบัญ ญั ติกฎหมายที่ จ ะมี การแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่
รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหาร
รายที่สี่ทุกรายและใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงาน
บัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่งมีหนาที่ตองจัดทํา
และสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ทั้งในนามของตนเอง คูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต.
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¾ หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูล
ภายในของบริษัท เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของ และหามไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือนกอน
งบการเงินของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน
¾ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของ
บริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยของบริษัท ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน และ/หรือ ชักชวนผูอื่น
ใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทจะ
ดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด
¾ ในกรณี ที่ ก รรมการ ผู บ ริ ห าร ผู จั ด การและพนั ก งานกระทํ า การอั น เป น
ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา
บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังตอไปนี้
o
o

o
o
o

ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
ให อ อก ไล อ อก หรือ ปลดออกจากการเป น กรรมการ ผู บริห าร
ผูจัดการหรือพนักงานโดยถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแก
บริ ษั ท ถ า ผู ก ระทํ า ความผิ ดเป น กรรมการบริ ษั ท ให นํ า เสนอที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ
แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
หรือ ก.ล.ต.
แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย
ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัท

4.8.2 การอนุมัติรายการทีม่ คี วามขัดแยงทางผลประโยชน
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่น มีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการเกี่ยวกับการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสิ นทรัพยที่สําคั ญของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่
เกี่ยวของกัน ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของ
ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับอยูในขณะทํารายการดังกลาว โดยจะตอง
หนา 69 : UPOICTL

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดย
เครงครัด โดยบริษัท ไดกําหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ดังกลาวดังนี้
(1) หามไมใหบุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อนุมัติรายการที่เกี่ยวของกับตนได
(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไข
ทางการคาทั่วไปโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท เปนสําคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถา
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องหรือรายการ
ใด บริษัทจะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณากลั่ น กรอง ก อ นจะนํ า เสนอคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
อยางไรก็ตาม เพื่อใหธุรกรรมตางๆสามารถดําเนินไปไดตามปกติ คณะกรรมการ
ได อ นุมัติ ในหลักการให ผูบ ริหารสามารถทํ ารายการระหว างกั น ที่ เกิ ดขึ้นเฉพาะ
บริษัทกับบริษัทยอย หากธุรกรรมเหลานั้นเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1.

เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนจะพึงกระทํากับ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ

2.

เป น รายการทดรองจ า ยที่ ส มเหตุ ส มผลที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น การ
ตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียกเก็บตามที่จายจริง

ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา 100,000 บาท ให
คณะกรรมการไดรับทราบทุกไตรมาส
(4) บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
4.8.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท และให
กรรมการ และ ผูบริหาร ที่ มี รายการหรือ ธุ ร กรรมที่ มี ส วนไดเ สีย ที่ เ กี่ย วข อ งกั บ
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กิจการของบริษัท ไดปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
2/2552 เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
¾ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ มีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่มีขนาดของ
รายการมากกวาหรือ เทากับ 1 ลานบาท หรือ 0.03% ของสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ใหจัดทํา
รายงานดังกลาวตามแบบฟอร มที่กําหนด และสงมอบใหเลขานุการบริษั ท
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น
ในกรณีที่มีรายการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้ง ใหแจงรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ภายใน
7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น
¾ ให เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ส ง สํ า เนารายงานที่ ไ ด รั บ ตามวรรค 1 ให ป ระธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วั นทําการ นับ แต วันที่
ไดรับรายงานนั้น
¾ กรรมการ และ ผูบริหาร ที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุม ไม

สามารถเขารวมในการพิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะ
ไมจัดสงเอกสารในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการและผูบริหารดังกลาว
¾ ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และ แบบ 56-1

4.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยาง
เต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่ง
เปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาด
หลั ก ทรั พ ย ฯ ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่
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เกี่ยวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส
4.10 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท มี น โยบายในการกํ า หนดให ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป น สว นหนึ่ ง ของการ
บริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท
สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท
เปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงาน
และกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอม
ทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
4.11 แผนสืบทอดงาน
บริ ษั ท มี ก ารวางแผนการสื บ ทอดงาน โดยการรั บ พนั ก งานในตํ า แหน ง
Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของ
บริษัทตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทไดใหกําหนดบุคคลดังตอไปนี้ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการผูจัดการ
ในกรณีที่กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
1. นายอําพล สิมะโรจนา ผูชวยกรรมการผูจัดการ เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับโรงงาน ทั้งของบริษัท และบริษัทยอย
2. น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ
ทั้งของบริษัท และบริษัทยอย
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5. การดูแลเรื่องการใชขอ มูลภายใน
บริษทั ฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพือ่ เปนประโยชนสวนตน
ดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุก
ไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแก
ผู อื่ น รวมถึ ง ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯ และบทกํ า หนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝา
ฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณะชน
บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท รวมถึงบทลงโทษ
กรณีที่มีการฝาฝนไวในนโยบายการกํากับกิจการ ซึ่งสามารถดูไดที่ หัวขอ การกํากับดูแลกิจการ
ขอ 4.8.1
6. บุคลากร

สํานักงาน
โรงงาน
สวน
รวม

2553
41
108
678
827
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ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 139.01 ลานบาท โดย
มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา บานพักพนักงาน และเงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
พนักงานและวัฒนธรรมองคกรถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางแข็งแรง
และประสบความสําเร็จ ดังนั้น นอกจากการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการ
พัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่องตามมาตรฐาน ISO
9001:2000 และ ISO 14000 แลว บริษัทฯไดเชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญเขามาพัฒนาและอบรม
ผูบริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุมบริษัทเพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสรางวัฒนธรรม
องคกรระยะยาว ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability)
ทัศนคติ “เราทําได” (“Can-do” attitude)
ทํางานเปนทีม (Teamwork)
พัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement)
เอาใจใสพนักงาน (Take care of people)
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1.11 การควบคุมภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
เปนกลไกสําคัญที่ชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และ
ชวยใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งชวยรักษา
ผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงาน
ของบริษัทมีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
บริษัทไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัท ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุ มภายใน และสร า งระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดีแ กบ ริ ษัท เพื่ อ ให เ กิ ด ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 โดยมีกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทาน
ระบบการควบคุ ม ภายในโดยใช แ บบประเมิ น ซึ่ ง ประเมิ น โดยฝ า ยบริ ห าร และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดาน
ตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญและบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีขอ 6 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ
สํ า หรั บ การควบคุ ม ภายในในหั ว ข อ อื่ น ของระบบการควบคุ ม ภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายใน
ของบริ ษั ท และได มี ก ารรายงานให ค ณะกรรมการรั บ ทราบในทุ ก ไตรมาส คณะกรรมการจึ ง มี
ความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเชนกัน
สําหรับบริษัทยอยนั้น ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลมซึ่งดูแลและควบคุมโดยฝายบริหาร
ของบริษัท
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1.12 รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความจําเปน และความ
สมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
1) รายการระหวางกันกับบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST)
(หนวย: ลานบาท)

ความสัมพันธ
ผูถือหุน ราย
ใหญ

รายการ
ขายน้ํามัน
ปาลมดิบ และ
น้ํามันเมล็ดใน
ปาลม
ขายผลปาลม
สด และ เมล็ด
ในปาลม

มูลคารายการ
2553 2552
767

752

13

3

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเปน

ราคาตลาด ณ วันที่ บริษัทมีการพึ่งพาทางดานธุรกิจกับ LST ซึ่งเปน
ทําสัญญาขาย
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญ ที่มีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับน้ํามันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของน้ํามันปาลมไดเปนอยางดี
ราคาตลาด
เนื่องจากบางชวงฤดูกาลมีป ริมาณผลปาลมออกมา
เปนจํานวนมาก ไมสามารถผลิตไดทัน จึงจําเปนตอง
ขายออก นอกจากนั้นบางครั้งเกิดจากเครื่องจักรอยู
ในระหวางการซอมแซม

2) รายการระหวางกันกับบริษัท สยามเอลิทปาลม (SEP)
(หนวย: ลานบาท)

ความสัมพันธ

รายการ

บริษัทที่
รายไดคาเชา
ควบคุมรวมกัน ที่ดิน
ขายที่ดิน

ขายอาคารและ
อุปกรณ
ซื้อเมล็ดพันธุ
ปาลมน้ํามัน

มูลคารายการ
2553

2552

1

-

1

-

5

-

2

1

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเปน

เกณฑทตี่ กลง
รวมกัน
ราคาประเมินโดยผู
ประเมินราคาอิสระ
ในป 2551
ราคาทุน ณ วันทีท่ ี่
ไดมา
ราคาตลาด

เนื่องจากบริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด ดําเนินธุรกิจ
เพาะพันธุและจําหนายเมล็ดพันธุปาลม CIRAD® ซึ่ง
จะตองใชที่ดิน อาคารอุปกรณสําหรับการเพาะพันธุ
ดังกลาว โดยในชวงแรกของการดําเนินธุรกิจบริษัท
ยังไมมีรายไดประจํา ดังนั้นจึงจําเปนตองเชาที่ดินจาก
บริษัทฯกอน ตอมาในป 2553 บริษัทจึงไดขายที่ดิน
แปลงดังกลาว พรอมอาคารและอุปกรณใหกับบริษัท
สยามเอลิทปาลม จํากัด

สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
2552 สามารถดูรายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 6
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2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2553 บริษัทฯ มีการขายน้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดในปาลม และผลปาลมสดใหแก บมจ.
ล่ําสูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 95.62 ของปริมาณการขายทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไป
ตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไป
ตามประเพณีการคาของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
คุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.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
บริษัทที่มีการใชน้ํามันปาลมดิบในปริมาณสูง นอกจากนั้นยังมีฐานะการเงินแข็งแกรง และเปนคูคาที่ดี
ดังนั้นในอนาคตบริษัทฯก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ในราคา
เดียวกับที่มีการขายใหกับลูกคารายอื่น
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1.13 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1) ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี
ในระยะ 3 ปที่ผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข
สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอย งบการเงินของกิจการที่ควบคุมรวมกันและงบ
การเงินรวม
ข. สรุปงบการเงินรวม
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
บาท
%
บาท
%
บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
136,470,551 13.75 70,094,178 6.84 138,018,132
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา
6,059,400 0.61 6,000,000 0.59
ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
5,746,249 0.58 34,667,654 3.38 16,864,027
ลูกหนี้การคา– กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
680,059 0.07 2,221,094 0.22 20,387,918
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาสุทธิ
6,426,308 0.65 36,888,748 3.60 37,251,945
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน
426,597 0.04
540,860 0.05
399,539
สินคาคงเหลือ
34,945,731 3.52 26,978,856 2.63 64,175,108
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
3,060,191 0.31 3,422,011 0.33 1,646,375
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
187,388,778 18.88 143,924,653 14.05 241,491,099
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
793,797,748 79.98 864,873,887 84.44 824,420,041
สินทรัพยไมมตี ัวตน - สุทธิ
10,814,233 1.09 11,425,992 1.12 10,515,317
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
540,868 0.05 3,989,973 0.39 1,029,659
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
805,152,849 81.12 880,289,852 85.95 835,965,017
992,541,627 100.00 1,024,214,505 100.00 1,077,456,116
รวมสินทรัพย
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%
12.81
1.56
1.89
3.45
0.04
5.96
0.15
22.41
76.52
0.97
0.10
77.59
100.00
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลคางจาย
เงินปนผลคางจาย
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้คาซื้อเครือ่ งจักร
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนไมหมุนเวียน
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2553
บาท

%

2552
บาท

%

2551
บาท

%

4,260,997
-

0.43
-

9,234,257
3,017

0.90
-

7,145,521
892

0.66
-

5,439,354
2,901,879
13,839,888
16,188,723
6,109,076
48,739,917

0.55
0.29
1.39
1.63
0.62
4.91

8,723,781
2,899,892
15,974,841
26,448,573
10,058,096
73,342,457

0.85 9,633,065
0.28 3,324,221
1.56 17,997,101
2.58 23,068,905
0.98 9,651,795
7.16 70,821,500

0.89
0.31
1.67
2.14
0.90
6.57

20,468,000
20,468,000
69,207,917

2.06
2.06
6.97

20,468,000
20,468,000
93,810,457

2.00 20,468,000
2.00 20,468,000
9.16 91,289,500

1.90
1.90
8.47

324,050,000

324,050,000

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม :
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถ ือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

324,050,000

324,050,000 32.65 324,050,000 31.64 324,050,000 30.08
321,544,740 32.40 321,544,740 31.39 321,544,740 29.84
60,305,000 6.08 60,305,000 5.89 60,305,000 5.60
217,433,970 21.91 224,504,308 21.92 280,266,876 26.01
923,333,710 93.03 930,404,048 90.84 986,166,616 91.53
992,541,627 100.00 1,024,214,505 100.00 1,077,456,116 100.00
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกําไร – ขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
บาท
%
บาท
%
บาท
รายได
รายไดจากการขาย
825,391,255 97.56 823,488,754 97.63 1,305,145,439
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ
1,494,556 0.18
4,933,668
ดอกเบี้ยรับ
765,784 0.09
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร
2,839,498 0.34
2,023,323
และอุปกรณ
อื่นๆ
19,920,087 2.35 15,661,569 1.85 20,468,985
รวมรายได
846,077,126 100.00 843,484,377 100.00 1,332,571,415
คาใชจาย
ตนทุนขาย
584,601,720 69.10 545,633,919 64.69 755,273,212
คาใชจายในการขาย
29,025,563 3.43 28,117,827 3.33 42,652,471
คาใชจายในการบริหาร
47,048,546 5.56 30,192,365 3.58 30,283,944
คาตอบแทนผูบริหาร
20,615,435 2.44 18,395,814 2.18 19,595,585
(โอนกลับ) คาเผื่อการลดมูลคาสินคา
(251,136) (0.03) (3,411,616) (0.40)
4,997,870
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
84,804 0.01 18,359,408
ถาวร
คาใชจายอืน่
969,742 0.11
1,630 631,911
รวมคาใชจาย
682,009,970 80.61 619,014,743 73.39 871,794,401
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
164,067,256 19.39 224,469,634 26.61 460,777,014
คาใชจายทางการเงิน
(23,287) (188,210)
ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
(41,495,987) (4.90) (53,399,902) (6.33) (129,062,981)
กําไรสุทธิสําหรับป
122,547,982 14.48 171,069,732 20.28 331,525,823
กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐาน
กําไรสุทธิ
0.38
0.53
1.02

หนา 80 : UPOICTO

%
97.94
0.37
0.15
1.54
100.00
56.68
3.20
2.27
1.47
0.38
1.38
0.05
65.43
34.57
(0.01)
(9.68)
24.88
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
164,043,969
224,469,634
460,588,804
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
68,062,362
57,723,218
คาเสือ่ มราคาและคาตัดจําหนาย
84,025,385
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ
756,825
84,804
18,359,408
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและ
1,503,133
อุปกรณ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(2,217,962)
(2,839,498)
(2,023,323)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
(117,750)
คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ)
(251,136)
(3,411,616)
5,062,166
คาเผือ่ การดอยคาของสินทรัพย
(8,661)
158,991
โอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัย
(64,296)
คาใชจายดอกเบีย้
23,287
247,874,840
286,524,677
539,528,227
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :ลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
28,921,405 (17,803,627)
(17,733,066)
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
1,541,035
18,166,824
28,785,444
เงินใหกูยมื ระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน
114,263
(141,321)
(136,947)
สินคาคงเหลือ
(3,152,164)
51,472,933
(1,586,214)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
339,601
(1,753,225)
(952,279)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
3,449,105
(2,960,314)
8,870,889
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :เจาหนี้การคา
(4,973,260)
2,088,736
(6,911,295)
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
(3,017)
2,125
892
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(6,080,186)
(2,036,238)
15,267,642
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
268,031,622
333,560,570
565,133,293
จายดอกเบี้ย
(23,287)
(54,331,597) (134,452,168)
จายภาษีเงินได
(44,758,195)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
223,250,140
279,228,973
430,681,125
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2553
บาท
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจําลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดจายเพื่อซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมตี ัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

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

2552
บาท

2551
บาท

(59,400)
3,743,412
7,808,057
(38,647,544)
(98,172)
(27,253,647)

(6,000,000)
3,405,841
(116,117,418)
(1,605,000)
(120,316,577)

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

(129,620,120)
(129,620,120)
66,376,373
70,094,178
136,470,551

(226,836,350)
(226,836,350)
(67,923,954)
138,018,132
70,094,178

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

5,320,400

10,865,065

14,369,363

ค. อัตราสวนทางการเงิน – งบการเงินรวม
2553
อัตราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้ (เฉลี่ย)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน
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3.8
3.1
4.6
38.1
9
18.9
19
86.6
4
24

2552
2.0
1.6
3.8
22.2
16
12.1
30
67.2
5
41

2551
3.4
2.5
6.1
30.5
12
13.0
28
71.8
5
35
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2553
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )
อัตราสวนกําไรขั้นตน
%
อัตราสวนกําไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ ือหุน
%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย
เทา
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio )
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถอื หุน
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
เทา
(Cash Basis)
กําไรสุทธิตอ หุน
บาทตอหุน
เงินปนผลจากงวดผลการดําเนินงานตอหุน
บาทตอหุน
การจายเงินปนผลตอหุน
บาทตอหุน
อัตราการจายเงินปนผล
%

2552

2551

29.2
14.5
13.3

33.7
20.3
18.4

42.1
24.9
33.6

12.3
15.4
0.8

16.7
19.8
0.8

30.8
41.6
1.2

0.07
n.a.

0.1
n.a.

0.1
n.a.

-

0.38
0.35
0.4
89.9

0.53
0.5
0.7
94.3

1.02
1.0
0.9
96.4

2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
2.1) ภาพรวมทางดานการปฏิบัติงาน
1. โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ
เพื่อนําไปใชเองภายในโรงงานและจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการ
ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ขององคการสหประชาชาติ
ซึ่งเปนระบบการผลิตกาซมีเทนจากการยอยสลายน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตโรงงานสกัดน้ํามันปาลมโดย
เชื้อจุลินทรียเพื่อนําไปเปนเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟาและเปนการลดมลภาวะดวยการลดการปลดปลอย
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กาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคม 2552 โดยมีกําลัง
การผลิ ต ไฟฟ า ที่ 2 เมกะวั ต ต ในป 2553 บริ ษั ท ได ข ายไฟฟ า ให กั บ การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคไปแล ว
3,497,982 กิโลวัตต-ชม. คิดเปนจํานวนเงิน 11.4 ลานบาท
สวนโครงการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคาดวาจะไดรับการอนุมัติใหเปดดําเนินการไดภายในป 2554
2. โครงการ “เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตดวยเทคนิค Lean Manufacturing”
บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด(มหาชน) ไดเขารวมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย
เทคนิค Lean Manufacturing” เพื่อลดความสูญเปลาและการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
2.2) ภาพรวมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
1. บริษทั สหอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรบั รางวัล SET AWARDS 2010 ในดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มตี อสังคมและ
สิ่งแวดลอมจึงไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางดานสังคมอยางสม่ําเสมอสงผลให ไดรับรางวัลบริษทั จด
ทะเบียนดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในงานประกาศผลรางวัล SET AWARDS
2010 โดยเปนรางวัลที่จัดอยูในกลุมที่ 2 (มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดไมเกิน 10,000 ลานบาท) ตลาด
หลักทรัพยฯ
มอบรางวัลดังกลาวใหกับบริษัทจดทะเบียนโดยพิจารณาจากนโยบายและขอมูลการ
ปฏิบตั ิงานที่เปนประโยชนตอผูท ี่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัททุกฝาย ทั้งพนักงาน ผูบริโภค ผูถอื หุน สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดลอม
2. บริษทั ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั สหอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษทั ยอย เปดโครงการปลูกปาลมน้าํ มันในโรงเรียนทางภาคใตเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
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โครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปลูกปาลมน้ํามันตามหลักวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใชสถานศึกษา
เปนศูนยกลางเพื่อใหความรูและฝกอบรมนักเรียน ครู อาจารยและเกษตรกรที่เกี่ยวของใหมีความรูความ
ชํานาญเรื่องปาลมน้ํามัน สามารถสรางรายไดที่ยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได ทั้งนี้
โครงการมีระยะเวลา 3 ป ในการมอบและปลูกตนกลาปาลมน้ํามัน ในจังหวัดกระบี่ สุราษฎธานีและตรังโดย
มีเปาหมาย จํานวน 50 โรงเรียน เปนพื้นที่ประมาณ 500 ไร โดยบริษัทจะสนับสนุนในเรื่องการฝกอบรม
และใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง
โดยในป 2553 ได มี ก ารมอบต น กล า ปาล ม น้ํา มั น พั นธุ ซี ห ราดจํ า นวน 4778 ต น ให แก โรงเรี ย นที่ ร ว ม
โครงการจํานวน 17 โรงเรียน ซึ่งเปนสายพันธุที่ไดรับการพัฒนามามากกวา 50 ป โดดเดนในเรื่องความ
เที่ยงตรงของสายพันธุ ผลผลิตสูงและลําตนที่สูงชาสะดวกตอการเก็บเกี่ยว จัดจําหนายโดยบริษัท สยามเอ
ลิทปาลม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และ
ปาลมเอลิทแหงประเทศฝรั่งเศส
3. โครงการฝกอบรมและใหความรูเรื่องปาลมน้าํ มันกับเกษตรกร
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดจัดฝกอบรมใหความรูที่ถูกตองแกเกษตรกรราย
ยอยในการดูแลจัดการสวนปาลมน้ํามันเพือ่ ใหไดผลผลิตสูงแตมีตนทุนที่ต่ํา มีการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณา
การ (Integrated Pest Management) และใชหลักการปฎิบัตทิ างการเกษตรทีด่ ี (Good Agricultural
Practices) ทําใหเกษตรกรมีชีวติ ความเปนอยูและสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากสารเคมี รวมทั้งไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากนัน้ มีการนําเกษตรกรเขาเยี่ยมชมแปลงสาธิต และพื้นทีป่ ลูกปาลมน้ํามัน
และจัดนิทรรศการเพือ่ เผยแพรองคความรูแกสาธารณชน
4. โครงการผลิตปาลมน้าํ มันและน้ํามันปาลมอยางยัง่ ยืน
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกของคณะทํางานเฉพาะกิจในการจัดทําราง
มาตรฐานสําหรับเกษตรกรรายยอย และเปนหนึ่งในผูริเริ่มในการจัดทําตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติสําหรับ
ประเทศไทย เพื่อการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ภายใตกรอบ RSPO ซึ่งประกอบดวย 8 หลักการ 39
เกณฑกําหนด 120 ตัวชี้วัด ภายใตบริบทของแตละประเทศ ซึ่งขณะนี้รางมาตรฐานภายใตกรอบ RSPO
ของประเทศไทยเสร็จเรียบรอยแลว โดยผานการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 3 ครั้ง (กรุงเทพฯ ชุมพร
และกระบี่) มาตรฐานฉบับรางดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร RSPO (RSPO
EB) เพื่อใหการรับรอง
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นับวันการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ภายใตกรอบ RSPO จะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นในระดับโลก ใน
ปจจุบัน มีบริษัทและองคการตางๆ ทั่วโลกจํานวนมากกวา 500 แหงเปนสมาชิก RSPO โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 81 แหงและสถานประกอบการ 113 แหงไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน RSPO เต็มรูปแบบแลว และมีหลายบริษทั ที่ออกมาประกาศวาจะหันมาใชน้ํามันปาลมที่ไดรับ
การรับรอง RSPO เปนวัตถุดิบทั้งหมดภายในป 2558

Source : Newsletter of Roundtable on Sustainable Oil / Issue 15 January 2011

5. โครงการลดผลกระทบจากการผลิตปาลมน้าํ มันและน้ํามันปาลมทีม่ ีตอสภาวะโลกรอน
• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดกระบี่และสวนปาลมน้ํามัน ของบริษัทสหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรับการคัดเลือกใหอยูในโครงการนํารอง “การศึกษาการ
ปลอยกาซเรือ นกระจกจากอุ ตสาหกรรมน้ํ ามันปาลมของประเทศไทย” เพื่อเรียนรู เขาใจ
หลักการ วิธีการ และคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษาแนวทาง
และหามาตรการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม ซึ่งโครงการนี้ ไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GIZ) และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจังหวัดตรังของบริษัท ล่ําสูงฯ และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
จังหวัดกระบีข่ องบริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมฯ ไดเขารวมโครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) ดวยการนําน้ําทิ้งจากโรงงานสกัดเขาสู
กระบวนการผลิตกาซชีวภาพเพือ่ นําไปผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งเปนการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกจากกระบวนการบําบัดตามธรรมชาติ โดยทั้งสองโครงการนี้อยูในระหวางการขอขึ้น
ทะเบียนกับคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board, CDM
EB) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) เพื่อขอการรับรองปริมาณการลด
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การปลอยกาซเรือนกระจก หรือทีเ่ รียกวาคารบอนเครดิต (Certified Emission Reduction,
CERs)
6. โครงการวิจยั และพัฒนาพันธุป าลมน้าํ มัน
• มีศูนยวจิ ัยและพัฒนาพันธุป าลมน้ํามัน โดยรวมมือกับบริษัทปาลมเอลิท ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของซีหราด แหงรัฐบาลฝรัง่ เศส ทําใหมนั่ ใจวาไดพันธุป าลมน้ํามันทีเ่ หมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของประเทศไทย
• พันธุปาลมน้ํามัน CIRAD® ที่ไดมีปริมาณน้ํามันตอพื้นที่สูงกวามาก เทียบกับพันธุดั้งเดิมทําให
ใชพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันลดลง และสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
7. โครงการหลังคาเขียว
บริษัทเขารวมโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยเปนตัวแทนในการ
รณรงคและรวมเก็บกลองเครื่องดื่มทุกประเภท ไมวาจะเปนกลองน้ําผลไม หรือกลองนมทั้งที่เปนกระดาษ
พลาสติก และอลูมีเนียมฟอยล เพื่อนําไปรีไซเคิล โดยมุงเนนกลุมโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่เขตบางนา ซึ่ง
เปนบริเวณใกลเคียงกับสํานักงาน มีระยะเวลาโครงการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2555
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก ไดแก
• ตองการสรางทัศนคติและปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเยาวชนในการอนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
• เพื่อสรางความรู ความเขาใจเรื่องการรีไซเคิลกลองเครื่องดื่ม และจูงใจใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เกิดการมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะ
• เพื่อรวบรวมกลองเครื่องดื่มที่ไดจากการบริจาคของเด็กนักเรียน นําไปผลิตเปนแผนหลังคาใหกับ
ชุมชนในโครงการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมุงหวังใหผูที่ไดใช
ประโยชนจากผลิตภัณฑรีไซเคิลนี้มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคาของวัสดุเหลือใช
8. โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมที่จังหวัดกระบี่ไดรบั การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลเอาใจใสและพัฒนาบุคลากร ทั้งในดานสภาพแวดลอม
ทักษะและความสามารถในการทํางาน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน ทําใหโรง
สกัดน้ํามั นปาลมที่ จังหวัดกระบี่ ไดผ านการตรวจประเมินตามหลั กเกณฑ และวิธีก ารรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท.8001) จากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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2.3) ภาพรวมทางดานการเงิน
ผลการดําเนินงานของสวน
เนื่องจากภาวะฝนแลงใน 9 เดือนแรกของป 2553 สงผลกระทบตอผลผลิตปาลมสดตอเฮกแตรในสวนของ
บริษัทลดลงในอัตรารอยละ 24.7 โดยเฉพาะในชวงไตรมาสสุดทายของป ที่ผลผลิตลดลงไปถึงรอยละ 44%
อยางไรก็ตามในป 2553 บริษัทมีพื้นที่ที่ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นจากโครงการปลูกปาลมทดแทนจํานวน 921.9
เฮกแตร คิดเปนรอยละ 15.9 ของพื้นที่ที่ใหผลผลิตทั้งหมด มีผลใหปริมาณผลผลิตปาลมสดของบริษัท
ลดลงจากป 2552 เพียงรอยละ 12.7
ผลการดําเนินงานของโรงสกัด
บริษัทเพิ่มปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกรอยละ 30.2 เนื่องจากเหตุผลที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้
(ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน : สถานการณตลาดและราคาน้ํามัน
ปาลม”) และจากการที่ปริมาณผลปาลมสดจากสวนของบริษัทลดลงรอยละ 12.7 จึงทําใหสัดสวนการซื้อ
ผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทในป 2553 คิดเปนรอยละ 43.5 และ 56.5 ของผล
ปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ป 2552 สัดสวนคิดเปนรอยละ 34.1 และ 65.9 สงผลใหปริมาณ
ผลปาลมสดที่เขาสูโรงสกัดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2552 รอยละ 1.9 อยางไรก็ตามการเพิ่มสัดสวนการซื้อ
ผลปาลมสดจากภายนอกจะมีผลใหตนทุนผลปาลมสดของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 18.5
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1817/2539 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2539 ซึ่งบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิ ติ บุ ค คลจากคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น สํ า หรั บ กํ า ไรจากการผลิ ต น้ํ า มั น เมล็ ด ในปาล ม ดิ บ นั้ น
หมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2549 อยางไรก็ตามบริษัทยังคงไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรที่ไดตามบัตรสงเสริมนี้ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติจนถึงป 2554
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลม
ดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอชั่วโมง ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
ที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและ
เงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ซึ่งบริษัทได
เริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิต
ไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
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ไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทไดเริ่ม
ใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 สําหรับกิจการผลิต
เมล็ดพันธุปาลม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ
การสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซึ่งกิจการที่ควบคุม
รวมกัน ยังไมไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว
รายไดจากการขาย
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสําหรับป 2553 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2552 จํานวน 1.90 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 0.2 ถึงแมวาบริษัทจะมีปริมาณการขายน้ํามันปาลมดิบ ลดลงรอยละ 9.7 แตจากการที่
ราคาขายน้ํามันปาลมดิบเฉลี่ยตอหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.05 ประกอบกับมีรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการขาย
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ จากการจําหนายตนกลาปาลม และจากการจําหนายกระแสไฟฟา เพิ่มขึ้นจึงมา
ชดเชยจํานวนเงินที่ลดลงดังกลาว
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร
• บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 70.83 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากอัตรารอยละ 66.26 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณผลปาลมสด
จากสวนของบริษัทลดลง ทําใหตนทุนผลปาลมสดเพิ่มขึ้นรอยละ 17.1 นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณ
การซื้อผลปาลมสดจากภายนอกรอยละ 30.24 สงใหตนทุนผลปาลมสดของบริษัทเพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 18.5
• คาใชจายในการขาย เพิ่มขึ้น 0.9 ลานบาท เนื่องจากราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นมีผลใหคา
ขนสงเพิ่มขึ้น
• คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 16.9 ลานบาท เนื่องจากคาที่ปรึกษากฎหมายในตางประเทศ
กําไร
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ตนทุนผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 18.5 ในขณะที่ราคาขายถัวเฉลี่ยน้ํามัน
ปาลมดิบที่เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 5.05 สงผลใหบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 33.7
เปนรอยละ 29.2 นอกจากนี้ คาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ทําใหกําไรจากการดําเนินงานลดลงเหลือ
หนา 89 : UPOICTO

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

รอยละ 26.91 สงผลใหบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิลดลง 48.52 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 28.36
กําไรตอหุนในป 2553 เทากับ 0.38 บาท (2552 : 0.53 บาท)
อัตราการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิของป 2553 ลดลง จึงทําใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน ลดลงจากรอยละ 18.39 ในป 2552 เปน
รอยละ 13.27 ในป 2553
ฐานะการเงินของบริษทั ฯ
สินทรัพย
ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยทั้งหมด 992.54 ลานบาท ลดลงจาก 1,024.21 ลาน
บาท คิดเปนลดลงรอยละ 3.09 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ลดลงเปนรอยละ 12.35 (2552 :
รอยละ 16.70) สาเหตุหลักมาจากรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่สําคัญ ดังนี้:
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น 66.38 ลานบาท เนื่องจาก ป 2553 มีการจาย
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณลดลง
• ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน ลดลง 28.92 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายป 2553
ปริมาณผลปาลมสดลดลง ทําใหบริษัทผลิตน้ํามันปาลมดิบลดลง มีผลใหปริมาณการขาย
น้ํามันปาลมดิบใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกันลดลงตามไปดวย
• สิ น ค า คงเหลื อ เพิ่ ม ขึ้ น 7.97 ล า นบาท ส ว นใหญ เ ป น การเพิ่ ม ขึ้ น ในอะไหล แ ละวั ส ดุ
สิ้นเปลืองของโครงการที่ไดรับสิทธิประโยชน BOI ซึ่งจะไดรับยกเวนภาษีนําเขา
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ลดลง 71.08 ลานบาท เนื่องจากคาเสื่อมราคาประจําป
• สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ลดลง 3.45 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําจากการซื้อเครื่องจักร
ลดลง
แหลงทีม่ าของเงินทุน
โครงสรางของเงินทุน บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2553 เทากับ
0.07 เทา ลดลงจากป 2552 ซึ่งเทากับ 0.10 โดยโครงสรางเงินทุนยังคงมาจากสวนของผูถือหุนของบริษัท
ซึ่งมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป
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สวนของผูถือหุน บริษัทและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุน ลดลงจากป 2552 จํานวนเงิน 7.07 ลานบาท
จากการที่บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2553 จํานวน 122.55 ลานบาท ซึ่งนอยกวาการจายเงินปนผลในป
2553 รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 129.62 ลานบาท
หนี้สิน บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งหมด 69.21 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินหมุนเวียน 48.74 ลานบาท
และหนี้สินไมหมุนเวียน 20.47 ลานบาท ลดลงจากป 2552 จํานวน 24.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.23
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
• เจาหนี้การคา ลดลง 4.97 ลานบาท เนื่องจากในชวงปลายป 2553 ปริมาณผลปาลมสด
ลดลง และราคาปรับตัวสูงขึ้น
• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ลดลง 3.28 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธิของป 2553 ต่ํากวา
ป 2552
• คาใชจายคางจาย ลดลง 2.13 ลานบาท สาเหตุสวนใหญมาจากการจายโบนัสประจําป
2553 ซึ่งจะมีการจายในตนป 2554 ลดลง
• เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักร ลดลง 10.26 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลงทุนในเครื่องจักรลดลง
จากปกอน
• หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นอื่ น ลดลง 3.95 ล า นบาท เนื่ อ งจาก เงิ น สํ า รองเงิ น ชดเชยจากการ
เกษียณอายุลดลง จากโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
สภาพคลองทางการเงิน
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2553 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 136.47 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2552 ที่มีอยูจํานวน 70.09 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
• เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2553 จํานวน 223.25 ลานบาท ลดลงจากป
2552 เปนจํานวนเงิน 55.98 ลานบาท เนื่องมาจากผลประกอบการที่ลดลงดังที่ไดกลาวไป
แลวขางตน
• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2553 จํานวน 27.25 ลานบาท ลดลง 93.06 ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ที่ใชไป 120.32 ลานบาท เนื่องมาจากโครงการลงทุน
ตางๆไดเสร็จสิ้นลงในป 2553 ทําใหบริษัทมีการจายเงินสําหรับการซื้อ อาคาร เครื่องจักร
และอุปกรณ ลดลง
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• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของป 2553 จํานวน 129.62 ลานบาท เปนเงินปนผล
จายสําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 สําหรับป 2552 จํานวนเงิน 64.81 ลานบาท
และเงินปนผลจายระหวางกาลของ 9 เดือน สําหรับป 2553 จํานวนเงิน 64.81 ลานบาท
จากกระแสเงินสดที่ไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2553 บริษัทและบริษัท
ยอย มีเงินสดเพิ่มขึ้น 66.38 ลานบาท ในขณะที่ป 2552 มีเงินสดลดลง 67.92 ลานบาท นอกจากนั้น
บริษัทและบริษัทยอย ยังมีเงินสดคงเหลือมาจากป 2552 จํานวน 70.09 ลานบาท รวมเปนเงินสดคงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2553 จํานวนเงิน 136.47 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงิน
• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 3.84 เทา ในป 2553 สูงกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งเทากับ 1.96 เทา เนื่องมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดเพิ่มขึ้น 66.38 ลานบาท จากการที่โครงการลงทุนตางๆ เสร็จสิ้นลงในป 2553 ในขณะ
ที่หนี้สินหมุนเวียน เชน เจาหนี้การคา ลดลง 4.97 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
ลดลง 3.28 ลานบาท และเจาหนี้คาซื้อเครื่องจักร ลดลง 10.26 ลานบาท ดังเหตุผลที่ได
กลาวมาแลวขางตน
• ทํานองเดียวกัน ในป 2553 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียน
เทากับ 3.13 เทา (2552 : 1.59 เทา)
• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 4.58 เทา
ในป 2553 (2552 : 3.81 เทา) มีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง
รายจายลงทุน
บริษัทมีรายจายลงทุนในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและโครงการการปลูกปาลม
ทดแทน
1) โครงการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2544
ไดเสร็จสิ้นลงแลว 91% สวนการปลูกปาลมทดแทนในพื้นที่ที่เปนสัมปทาน ในสวนชัยบุรีและ
เคียนซา ซึ่งจะหมดอายุใน 3-4 ปขางหนานั้น ตองขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลในการตออายุ
สัมปทานวาเปนอยางไร
2) รายจายลงทุนของบริษัทในอนาคตก็ยังเปนเรื่องการซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ ทดแทนเครื่อง
เกา รวมถึงรถบรรทุกที่ใชในการขนสงผลปาลมสดจากสวนของบริษัทเขาโรงงานสกัด
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ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
อางถึง “ปจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน” ที่ไดกลาวไปแลวขางตน
3) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบ
บัญชีเดียวกัน โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบป
บัญชีดังนี้
ป 2553
คาสอบบัญชีของบริษัท
900,000 บาท
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 1 บริษัท
60,000 บาท
คาสอบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 255,000 บาท
รวม
1,215,000 บาท

ป 2554
900,000 บาท
60,000 บาท
265,000 บาท
1,225,000 บาท

คาบริการอืน่ (Non-audit fee)
นอกจากคาสอบบัญชีแลว บริษัทยังไดมีการจายคาตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขา
เครื่องจักรและรายงานผลการดําเนินงานที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก BOI ดังนี้

คาตรวจสอบโครงการ BOI

ป 2553
100,000 บาท
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1.14 ขอมูลอื่นที่เกีย่ วของ
- ไมมี -
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
1. กรรมการและผูบ ริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ฯ มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการและผูบ ริหาร
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายสมชัย จงสวัสดิช์ ัย
3. นายธีระ วิภูชนิน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นายวศิน ปจจักขะภัติ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการ

7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการบริหาร

8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

10. นายอําพล สิมะโรจนา

กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัทและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

11. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม

ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ

12. นายครรชิต จึงมหาคุณ

ผูจัดการฝายโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

9. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต

13. นายสมคิด รองรัตน
14. นายศรุต ชลธาร

ผูจัดการฝายสวน
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
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รายละเอียดของกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั
1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการ
อายุ
84 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ 2
บริษัท
- กรรมการ
-0- บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดานายวัง ชาง ยิง
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree,
University of California at Berkeley, U.S.A.
ประสบการณ
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 ประธานและ Group Managing Director of the Lam Soon Group for
Singapore, Malaysia and Thailand
Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited,
a public listed company in Singapore
ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
รองประธาน The Public Service Commission of Singapore

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต
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2. นายสมชัย จงสวัสดิช์ ยั
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
อายุ
53 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิ ัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
กรรมการและผูจัดการทัว่ ไป บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต
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3. นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
62 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ 1
บริษัท
- กรรมการ
5
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 6/2001, DCP รุน Refresher
1/2005 และ ACP รุนที่ 5/2005 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั เงินทุน กรุงเทพธนาทร
จํากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, กสท, ปตท,
ทอท
รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
4. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
67 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

หนา 99 : UPOICTR

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

ไมมี
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 29/2004, DCP รุนที่
56/2005, ACP รุนที่ 4/2005, FND รุนที่ 15/2005 และ
QFR รุนที่ 3/2006 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย

ประสบการณ
 กรรมการ บริษัท โชติชลิต จํากัด
 กรรมการ บริษัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากัด
5. นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
57 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ
กรรมการ บริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด
กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
กรรมการ บริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

หนา 100 : UPOICTR

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

6. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
อายุ
50 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบุตรชายนายวัง ตา เลียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการ Jurong Cement Limited
(บริษทั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

หนา 101 : UPOICTR

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหาร
อายุ
52 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 และ CSP รุนที่
26/2008 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
 เลขานุการบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย
่ นฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิ ัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

หนา 102 : UPOICTR

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
กรรมการบริหาร
อายุ
42 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ
 ผูชวยฝายบริหารและผูจ
 ัดการแผนกวิเคราะห
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย
่ นฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิ ัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย
บริษทั หลักทรัพย คาเธยแคปปตอล จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

หนา 103 : UPOICTR

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

9. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
70 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ รอยละ 0.07
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
สังคมวิทยามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ
 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง
10. นายอําพล สิมะโรจนา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

54 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย
่ นฟรอสท จํากัด
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีตประสบการณ

หนา 104 : UPOICTR

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)



กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล จํากัด
ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด

11. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม
ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ
อายุ
57 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ รอยละ 0.01
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วทบ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณ
นักเคมี บริษทั เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด
12. นายครรชิต จึงมหาคุณ
ผูจัดการผายโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
อายุ
42 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต
(การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประสบการณ
ผูจัดการฝายผลิต บริษทั ไทยอินดัสเตรียล แกส จํากัด(มหาชน)
โรงงานหาดใหญ จ.สงขลา
ผูชวยผูจัดการ – การผลิตโพลีคารบอเนต บริษัท ไบเออรไทย จํากัด,
มาบตาพุด จ.ระยอง
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

หนา 105 : UPOICTR

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ผูชวยหัวหนางานผลิต บริษทั ทีพไี อ โพลีออล จํากัด, จ.ระยอง
ผูจัดการแผนกผลิต บ.พัลส โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
วิศวกรการผลิต กลุมธุรกิจบรรจุภัณฑ เครือซิเมนตไทย
เจาหนาทีค่ วบคุมคุณภาพ บ.ไทย คิว พี จํากัด
13. นายสมคิด รองรัตน
ผูจัดการฝายสวน
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

60 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรเกษตร (เกียรตินิยม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร (ปฐพีวิทยา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณ
ผูจัดการสวนกระบี่ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
อาจารย วิทยาลัยคณาสวัสดิ์
14. นายศรุต ชลธาร
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

49 ป
ไมมี
ไมมี
วทบ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประสบการณ
ผูจัดการสวน บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต

หนา 106 : UPOICTR

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : กรรมการลําดับที่ 1, 2, 6, 7 และ 8 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง
2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบ ริหารบริษัทฯที่ดํารงตําแหนงเปนผูบ ริหารในบริษทั ยอย
และบริษัทที่เกี่ยวของ

1
2
3
4

ชื่อ

บริษทั ฯ

นายวัง ตา เลียง
นายวัง ชาง ยิง
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

X
/
//
//

นางสาวอัญชลี
สืบจันทศิริ
5 นางสาวปยธิดา สุขจันทร

//

หมายเหตุ
X
หมายถึง
/
หมายถึง
//
หมายถึง
LST หมายถึง
UFC หมายถึง

บริษทั ที่เกี่ยวของกัน
LST
UFC
X
//
//
//

บริษทั ยอย
บ.พันธศรี บ.พันธศรี บ.ประจักษ
วิวฒ
ั น จก.
จก.
วิวฒ
ั น จก.

X
//
//

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
บริษัทฯมิไดรายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวา
รอยละ 10 ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2553 ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่
ไมมีนัยสําคัญตามประกาศของ กลต.

หนา 108 : UPOICTS

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏใน
รายงานประจําปแลว เห็นวา งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจ
อย า งระมั ด ระวั ง และประมาณการที่ ดี ที่ สุ ด ในการจั ด ทํ า รวมทั้ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล สํ า คั ญ อย า ง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน
และเพี ย งพอที่ จะรัก ษาไวซึ่ง ทรั พ ยสิน และเพื่ อปอ งกันไม ใ ห เ กิ ด การทุจริ ต หรือ การดํ าเนิน การที่
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร
ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
โดยไม พ บการละเมิ ด กฎหมายหรื อ ข อ บั ง คั บ ต า งๆ ที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯต อ งพึ ง ปฏิ บั ติ
กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความ
เชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
หนา 109 : UPOICTT

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ ดังตอไปนี้
นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบ
นายวศิน ปจจักขะภัติ
กรรมการตรวจสอบ
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความ
รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินของบริษัทเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวางบการเงินได
แสดงฐานะการเงินของบริษัทอยางถูกตองครบถวน และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่ ว ไป รวมทั้ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล สํ า คั ญ อย า งเพี ย งพอ ถู ก ต อ งและครบถ ว น ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบ
การควบคุมภายในบริษัท ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปและ
นําเสนอตอฝายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2553 สรุปไดวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่
มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุ ม ร ว มกั บ ผู บ ริ ห าร ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก และผู ต รวจสอบภายใน เพื่ อ ให
ขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก
โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย จํานวน 1 ครั้ง ซึ่งผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชี
ภายนอกอยางครบถวนและไมพบขอบกพรองใดๆ
4. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
ที่จะมีผลบังคับใช และการเตรียมความพรอมของบริษัท

หนา 110 : UPOICTT

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

5. พิจารณาตออายุสัญญาจางสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูตรวจสอบ
ภายในของบริ ษั ท ออกไปอี ก 2 ป สิ้ น สุ ด สั ญ ญาครั้ ง ต อ ไปในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 รวมถึ ง
กําหนดคาตรวจสอบ และแผนงานตรวจสอบประจําป 2553
6. พิจารณารายการในแบบสํารวจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ที่บริษัทยังไมไดนํามา
ปฏิบัติตามหลักการกํากับที่ดีของกิจการ
7. พิ จ ารณาค า ใช จ า ยของนั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย ในการประมาณผลประโยชน ข อง
พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (IAS 19)
8. รายงานผลการประชุ ม และผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการบริษัท
9. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เพื่อ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป
2554 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2554
10.
พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Government Self Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ไมพบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ 2554
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