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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
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุนสามัญ
ที่ออกจําหนายแลว
มูลคาที่ตราไวหุนละ
สํานักงานใหญ

สํานักงานกระบี่และโรงงาน

สวนปาลมของบริษัท

: บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
: 0107536000404
: 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 กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075
โทรสาร 0 7566 6072
: บริษทั และบริษัทยอยมีพื้นที่ปลูกปาลม 44,016.69 ไร
(7,042.67 เฮคเตอร) เปนพื้นที่ปลูกปาลมจริง
โดยไมรวมพื้นทีข่ องอาคาร, หนองบึง, พื้นที่สํารอง และ
พื้นที่เพาะกลาปาลมน้ํามัน

รายละเอียดของสวน
1. สวนกระบี่นอย
7,160.44 ไร (1,145.67 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)
ตําบลอาวลึกใต อําเภออาวลึก กระบี่
4. สวนบานหมาก
3,582.38 ไร (573.18 เฮคเตอร)
65/1 หมู 6 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี
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5. สวนเกาะนอย
3,701.50 ไร (592.24 เฮคเตอร)
904 หมู 2 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี
รวมพื้นที่ปลูกปาลมของบริษัท
22,667.76 ไร (3,626.84 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

44,016.69 ไร (7,042.67 เฮคเตอร)

นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษัทถือหุน ตัง้ แตรอยละ 10 ขึ้นไป
1.

ชื่อบริษทั
สํานักงาน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุนสามัญ
ที่บริษทั ถืออยู
หมายเหตุ :
nบริษัท พันธศรี จํากัด
สํานักงาน

: บริษัท พันธศรีววิ ฒ
ั น จํากัด
: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075
โทรสาร 0 7566 6072
: ถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท พันธศรี จํากัดn
และบริษัท ประจักษววิ ฒ
ั น จํากัดo
ที่ถอื สัมปทานสวนปาลมน้ํามัน
มีพื้นทีส่ ัมปทานรวม 30,600 ไร
: 27,400 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10,000 บาท)
: 27,394 หุน คิดเปนรอยละ 99.98

: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075
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 กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075
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
ที่บริษทั ถืออยู

: 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 กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075
โทรสาร 0 7566 6072
: เพาะเมล็ดพันธุปาลมเพือ่ การจําหนาย
: 5,000,000 หุน (มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 10 บาท)
: 2,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 50.00
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บุคคลอางอิงอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุน

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

2.

: บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
: 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0 2359 1200-1, 0 229 2800
โทรสาร 0 2359 1259

ผูสอบบัญชี

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: นางสาวทิพวัลย นานานุวฒ
ั น
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต 3459
: บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789
: 2

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชี
ใหบริษทั
ความสัมพันธหรือการมี
: เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ของบริษัท และ
และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สวนไดเสียกับบริษัท /
บริษัทยอย /ผูบริหาร /
ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
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1.2 ปจจัยความเสี่ยง
1. พืน้ ทีป่ ลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพืน้ ที่สมั ปทาน
เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร
คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน
12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในวันที่ 1 มกราคม 2558 และสวนเคียนซา
8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 แตสวนเคียนซาไดทับ
ซอนกับที่ราชพัสดุซึ่งอาจถูกปรับเงื่อนไขการเชา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ
หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซื้อผลปาลมสด
จากบุคคลภายนอกในสัดสวนสูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน
สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทคาดวาจากการที่บริษัทเปนผูประกอบการรายใหญ
ที่มีความสัมพันธที่ดีกับชาวสวนปาลมบริเวณใกลเคียงและมีการซื้อผลปาลมจากภายนอก
มาอยางตอเนื่องจะทําใหแนวโน มที่ บริษัทจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ลดลง
นอกจากนั้น การที่บริษัทมีระบบการผลิตที่ไดรับการปรับปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอจะทําให
บริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได
2. ความผันผวนของราคาน้าํ มันปาลมและการแทรกแซงจากภาครัฐ
ราคาเฉลี่ยรายเดือนน้ํามันปาลมดิบของป 2555 แกวงตัวอยูในชวงระหวาง 22.95 –
35.90 บาทตอกิโลกรัม (2554 : 28.14 - 58.20 บาทตอกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่
30.86 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 15.66 จากป 2554 ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบที่ออกสู
ตลาดในป 2555 มีปริมาณสูงเปนประวัติการณ แมวาในระหวางป รัฐบาลไดอนุญาตใหมี
การนําเขาน้ํามันปาลมจํานวน 40,000 ตัน เนื่องจากตัวเลขปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือ
ลดลงอยางตอเนื่อง พรอมกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสงออกน้ํามันปาลมดิบในชวง
กลางป 2555 เพราะเกรงวาจะเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํามันปาลมขึ้นในระบบ แตหลังจาก
นั้น ตั้งแตเดือนสิงหาคมเปนตนมา ผลผลิตปาลมสดกลับเพิ่มขึ้นเปนเดือนละกวา 1 ลานตัน
สงผลใหเกิดปริมาณน้ํามันปาลมดิบสะสมและกลับมาลนตลาดในชวงปลายป สงผลกระทบ
ตอราคาน้ํา มัน ปาล มดิ บและผลปาล มสดลดลงอยางมาก จึง เกิดเหตุการณประท ว งจาก
เกษตรกรผูปลูกปาลม จนภาครัฐตองเขามาแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมอีกครั้งในปลายป
2555 และต น ป 2556 ตามโครงการ “ดู ด ซั บ น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ออกจากระบบตลาด ป
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2555/56” 2 รอบๆ ละ 50,000 ตัน โดยกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบที่กิโลกรัมละ 25 บาท
และผลปาลมสดที่กิโลกรัมละ 4 บาท (อัตราการสกัดน้ํามันที่รอยละ 17)
นโยบายการแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมทําใหเกิดอุปสรรคตอการบริหารจัดการ
ของบริษัท เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมเกิดขึ้นในระบบ โดยเวลาที่เหลืออยูกอนที่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลบังคับใชในป 2558 ไมเพียงพอสําหรับการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม ของไทยให แข ง ขั น ได รั ฐ บาลไม มี ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่ชัดเจนในระยะยาว ไมมีแผนการเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันที่
รุนแรงขึ้นในอนาคต ดังนั้น การแขงขันจากการเปดเสรีทางการคาที่กําลังจะมาถึง จะสราง
ผลกระทบอยางรุนแรงตอเกษตรกรและผูประกอบการในอุตสาหกรรม
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณ
น้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ปจจุบันมีความผันแปรของ
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางที่ไมเคยเปนมากอน บางปเกิดอุทกภัยอยางหนัก บางปประสบภัย
แลง ทําใหปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมีความผันผวนในแตละปหรือระหวางป ซึ่งอาจ
นําไปสูการแทรกแซงจากภาครัฐ
4. กําลังการผลิตสวนเกินของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 80 โรง สวนใหญอยูในเขต
จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ
20 ลานตันผลปาลมสดตอป ซึ่งไมสอดคลองกับผลปาลมสดในป 2555 ที่มีปริมาณ 11 ลาน
ตัน จากพื้นที่เพาะปลูกปาลมที่ใหผลผลิตแลวที่มีอยูประมาณ 4 ลานไร ทําใหอัตราการใช
กําลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทั้งหมดอยูประมาณรอยละ 55 สงผลใหมีการแขงขันกัน
ซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร
อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพ
มาตรฐานตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลม
ที่ครบวงจรจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได
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5. การจําหนายน้าํ มันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ
ในป 2554 และป 2555 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลม
ดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสดใหกับลูกคารายใหญรายเดียว ซึ่งไดแก บริษัท ล่ําสูง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอยละ 81 และรอยละ 91 ตามลําดับ
ทําใหอาจเกิดความเสี่ยงในดานการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนสําคัญ แตเนื่องจาก LST
มีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทมาเปนเวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 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
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.

ประวัติความเปนมา
ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทฯ คือ นายวิชัย นามศิริชัย ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521
ดวยเงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดิบจากผลปาลมสด โดย
บริษัทฯมีสวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพื้นที่ปลูกรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัด
กระบี่และจังหวัดสุราษฎรธานี
ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดีซี ซึ่งเปนสถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปน
ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริ ษั ท ฯ หลั ง จากซื้ อ หุ น ร อยละ 47 ของบริ ษั ท ฯ จากกลุ ม ผู ถื อ หุ น ทั้ ง ชาว
ตางประเทศและในประเทศ
ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อแลกกับหุนทั้งหมดของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ในราคาหุนละ
40.9985 บาท บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษัท ซึ่งเปนเจาของสัมปทานสวนปาลม
น้ํามันสองแหง มีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้การ
แลกเปลี่ยนหุนดังกลาวมีมูลคารวมทั้งสิ้น 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บริษัทพันธศรี
วิวัฒน จํากัดในครั้งนี้ ทําใหบริษัทฯมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกวา
44,440 ไร
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนจากผู
ถือ หุ น รายใหญ ข องบริษั ทฯ คื อ บรรษั ท พั ฒ นาการแห ง เครือ จัก รภพ 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) กลายเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุน
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 66.29
ณ สิ้นป 2555 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 69.96
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การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในปที่ผา นมา
1. แตงตั้งกรรมการใหม
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติแตงตั้งนาย
เสงี่ยม สันทัดเปนกรรมการอิสระแทนที่นายวศิน ปจจักขะภัติ ซึ่งไดแสดงความประสงคที่จะไมรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการในป 2555 และจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งนายเสงี่ยม สันทัดดํารงตําแหนงกรรมการในกรรมการยอยชุด
ต า งๆ แทนนายวศิ น ป จ จั ก ขะภั ติ ได แ ก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จ ารณา
คาตอบแทน และกรรมการสรรหา
2. กําหนดใหคณะกรรมการยอยแตละชุดมีวาระ 1 ป
ตามข อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ซึ่ ง กํ า หนดว า ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ผู ถื อ หุ น ต อ งมี ก าร
เลือกตั้งกรรมการชุดใหมแทนกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกป การประชุมคณะกรรมการครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2555 จึงมีมติใหคณะกรรมการยอยแตละชุดมีวาระ 1 ป สิ้นสุดใน
วันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน โดยใหขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการยอยแตละชุด
เปนไปตามเดิม ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดใหมี
การประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการยอยแตละชุด
3. การดําเนินการอนุญาโตตุลาการฟองรองเรียกคาเสียหายจาก Petra Boiler Sdn
Bhd
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ทางศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ (International
Chamber of Commerce) ไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดเปนที่สุด ในขอพิพาทระหวาง บริษัท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด กับบริษัท Petra Boiler Sdn Bhd (Malaysia) โดย Petra Boiler
Sdn Bhd (Malaysia) ไดทําผิดสัญญาในประเด็นเรื่องการสงมอบหมอไอน้ําลาชา และ ประสิทธิภาพ
ของชุดดักเก็บฝุนละอองที่ปลองไอเสียต่ํากวาที่ระบุไวในสัญญา โดยให Petra Boiler Sdn Bhd
(Malaysia) ชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 350,000 ดอลลารสหรัฐพรอม
ดอกเบี้ย และบริษัทไมตองชําระราคางวดสุดทายซึ่งเปนจํานวนรอยละ 30 ของสัญญา หรือคิดเปน
376,914.30 ดอลลารสหรัฐ
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4. บริษัทติดอันดับ “Asia’s 200 Best Under a Billion” ป 2555 ของนิตยสาร
Forbes Asia
บริษัทผานการคัดเลือกโดยนิตยสาร Forbes Asia ใหเขาไปอยูในทําเนียบสุดยอด 200
บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก หรือ Asia’s 200 Best Under a
Billion ประจําป 2555 ซึ่งสะทอนความสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับความผันผวนดาน
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงอย า งรวดเร็วของสภาพแวดลอมในการแขง ขัน ส ง ผลให ผลการ
ดําเนินงานและผลตอบแทนผูถือหุนเติบโตอยางตอเนื่อง
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การประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ ผูถือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงกลั่น
น้ํามันปาลมดิบ ผลิตน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภัณฑอื่นเชน ไขมันผสม และเนยเทียม เปนตน
บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็ม
มูลคา 274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซึ่งเปนเจาของ
สวนปาล ม น้ํ า มั น โดยบริ ษั ท ฯได มี ก ารเช า สวนปาล ม น้ํ า มั น จากบริ ษั ท พั น ธ ศ รี วิ วั ฒ น จํ า กั ด
นอกจากนี้แลวบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดถือหุน 99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจด
ทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท)
และบริษัทประจักษวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุน
สามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) ทั้งสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันใน
เขตพื้นที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิ้น 30,600 ไร จาก
กรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันอยู 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 2555 บริษัทฯ มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันซึ่งเปนสวนของบริษัทเองจํานวน
22,667.76 ไร เมื่อรวมกับพื้นที่ที่สัมปทานที่บริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพ้ืนที่ปลูก
ปาลมทั้งหมด 44,016.69 ไร หรือ 7,042.67 เฮกตาร ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย แตบริษัทก็ยังคงตองซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิต 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง โดยมีผลิตภัณฑหลัก
คือ น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ สวนผลิตภัณฑอื่นๆนั้นเปนผลพลอยไดจากการสกัด
น้ํามันปาลมดิบ
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ 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 2553
ลานบาท

656
111
58
825

ป 2554

ลานบาท
%
79.52
1,233
13.45
188
7.03
51
1,472
100.00
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%
83.76
12.77
3.47
100.00

หนวย : ลานบาท
ป 2555
ลานบาท
%
1,311 85.35
8.33
128
6.32
97
1,536 100.00
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1.4 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
1) ลักษณะของผลิตภัณฑ
1.1 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดผลปาลมสด โดยมี
อัตราเปอรเซ็นตน้ํามันมากนอยขึ้นอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสด
ที่ซื้อจากเกษตรกรรายยอยจะไดอัตราการสกัดน้ํามันอยูที่รอยละ 15–17 แตถาเปนผลปาลมสดจาก
สวนของบริษัทฯเองจะไดอัตราการการสกัดน้ํามันรอยละ 17-19 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม
ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
1.2 น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดเมล็ด
ในปาลม โดยมีอัตราการสกัดน้ํามันรอยละ 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
น้ํา มั น ปาล ม ดิ บ
Crude Palm Oil

เติ ม ไฮโดรเจน
Hydrogenation

การสกั ด ให บ ริ สุ ท ธิ์
Refining

- น้ํ า มั น ปาล ม ผ า นกรรมวิ ธี

- ครี ม เที ย ม

- มาการี น

- ครี ม ใส ข นม

- Vanaspati

- ผลิ ต ภั ณ ฑ เบเกอรี่

- ไขมั น ผสม

- เครื่อ งสํา อาง

- ไขมั น สํา หรั บ ทอด

- ไขมั น สํ า หรับ ทํ า ขนมป ง

การแยกส ว นและการสกั ด
Fractionation

กรดสบู

น้ํ า มั น ปาล ม สเตรี ย รี น

การนํ า ไปใช ป ระโยชน อื่ น ๆ
Technical Uses

น้ํ า มั น ปาล ม โอเลอี น

- สบู
- เคลื อ บดี บุ ก

แยกตั ว

เติ ม ไฮโดรเจน

แยกส ว น

เติ ม ไฮโดรเจน

- หมึ ก พิ ม พ
- น้ํ า ยาขัด เงา

กลี เซอรี น

- ไขมั น ผสม

- น้ํา มั น สํา หรับ ทอด

- ไขมั น ผสม

- ผงซั ก ฟอก

- Sandwich Spread

- ไขมั น สํ า หรับ ทํ า พาย

- Vanaspati

- น้ํา มั น สํา หรับ ปรุ งอาหาร

- มาการี น

- เครื่ อ งสํ า อาง

- ไขมั น นม

- ไอศกรีม

- ไขมั น สํ า หรับ ทํ า เบเกอรี่

- น้ํา มั น สลั ด

- เนยโกโก

- สารหล อ ลื่ น

- ไขมั น ทํา ลู ก กวาด

- บิ ส กิ ต

- ไขมั น ผสมชอคโกเลตสํา หรั บ เคลื อ บ

- Emulsifier
- ส ว นประกอบในสารเคมี

กรดไขมั น
- สบู - เที ย นไข - สี - สารตึ งผิ ว - เรซิ น - เอสเทอร
กรดไขมั น

- แอลกอฮอล - ผงซั ก ฟอก - Crayons - Amines

หนา 14 : UPOICTF

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
1. บัตรสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามรายละเอียดดังนี้
1.1 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1817/2539 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2539
สําหรับกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (CPKO) จากเมล็ดในปาลม ขนาด 4.17 ตันเมล็ดใน
ปาลมตอชั่วโมง โดยไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนใน
อัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป ไดสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ ป 2554
1.2 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548
โดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการ
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง และกิจการผลิต
ไฟฟาจากชีวมวล ปละ 5,760,000 KWH ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึง
การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนด
ระยะเวลา 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น โดยบริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษ
ดังกลาวเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552
1.3 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
2550 โดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับ
กิจการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ มีกําลังการผลิต 2 เมกะวัตต โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
นั้น ซึ่งบริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553
1.4 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม
2550 เป นของกิ จ การที่ ค วบคุ มร ว มกั น โดยได รับ สิ ทธิ พิ เ ศษทางภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติก าร
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพันธุปาลม โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอย
ละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ปนับจากวันที่เริ่ม
มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ซึ่งกิจการที่ควบคุมรวมกันยังไมไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว
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2. การเชาทีด่ ินสัมปทาน
บริษัทฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ บริษัท พันศรีวิวัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานที่ดินสองแหงคือชัยบุรีและเคียนซาจาก
บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองเปนบริษัทยอยของ
บริษัทพันธศรีวิวัฒน 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 พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงาน
ธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการ
ทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลัง
ตั้งแตป 2534 บริษัท ประจักษวิวัฒน 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
ผลผลิตปาลมสดออกมานอย ก็จะเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด ซึ่งมีผลทําใหตนทุนสูงขึ้น
เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับต่ํา โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอย
ที่สุด และเพิ่มปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิต
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ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 15 โรงงาน และ
มากกวารอยละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบทั้งหมดในประเทศ เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามัน
ปาลมรายใหญเพียง 2-3 รายเทานั้น ดังนั้นในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย จะทําใหปริมาณ
น้ํามันปาลมดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํามันปาลมทั้งหมดในประเทศ ซึ่งบางครั้งรัฐบาล
ตองมีการอนุมัติใหมีการนําเขาน้ํามันปาลม เพื่อบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณน้ํามันปาลมในระบบ
ในทางตรงขามในชวงที่มีผลปาลมสดออกมามาก ก็จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบมีปริมาณ
มากเชนเดียวกัน 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
บริสุทธิ์และโรงงานผลิตไบโอดีเซลเปนหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแต
กรณี กากเมล็ดในปาลมจะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเลี้ยงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียง
โรงงานเพื่อเปนอาหารสัตว ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรง
ภายใตการควบคุมของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางที่จะสง และคุณภาพ
ของน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม
สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ
ในป 2555 บริษัทฯ ไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ
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ข. ภาวะการแขงขัน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมป 2555
การขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่องโดยเฉพาะการเลือกเปนพืชทดแทน
พืชอื่นในพื้นที่แถบอีสานและภาคเหนือเนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชที่ใหผลตอบแทนสุทธิโดยเฉลี่ย
สูง ทําใหปจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 4 ลานไร อยางไรก็ตาม ปาลม
น้ํามันใหผลผลิตไดดีในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําเพียงพอ ไดแก พื้นที่ที่มีชวงแลงไมยาวนานเกินไปหรือมี
ระดับน้ําใตดินตื้น ดังนั้น เกษตรกรควรพิจารณาทําความเขาใจกอนตัดสินใจเลือกลงทุนในพื้นที่
สําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกสายพันธุปาลมที่ทนตอโรค ความแหง
แลงและใหผลผลิตเร็ว
สืบเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราคาแรงของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2555 เชนในจังหวัดกระบี่
อัตราคาจางขั้นต่ํารายวันเพิ่มขึ้นจาก 184 บาท เปน 257 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 40 ทํา
ใหต นทุนการผลิต ในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามั นซึ่ งตอ งใช แรงงานเปน จํานวนมากเพิ่มขึ้ นอย างมี
นัยสําคัญ
การใชแรงงานตางดาวนับเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง แตอาจตองมีตนทุนการดําเนินการและ
การสูญเสียประสิทธิภาพงานในระยะแรกจากการขาดทักษะในการปฏิบัตงานในขณะที่ใชอัตรา
คา จ างเดีย วกั บ แรงงานในประเทศ นอกจากนั้ น การพั ฒ นาเครื่องจั ก รกลเขา มาช ว ยเหลื อ เพื่ อ
ทดแทนแรงงาน ไดแก เครื่องจักรกลที่ใชในดานการขนสง การเก็บเกี่ยว และการบํารุงรักษา ก็จะ
สามารถชวยแกปญหาแรงงานไดในระดับหนึ่ง
ผลปาลมสดและน้าํ มันปาลมดิบ
ปริมาณผลผลิตปาลมสดโดยรวมในป 2555 มีประมาณ 11 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2554
ประมาณ 577,538 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 5.49 โดยผลผลิตสูงสุดอยูในเดือนกันยายนที่ 1,124,029
ตัน ต่ําสุดในเดือนมิถุนายนที่ 742,731 ตัน อันเปนผลมาจากปริมาณและการกระจายตัวที่ดีของ
น้ําฝนตลอดทั้งปทําใหการพัฒนาของทะลายเปนไปอยางสมบูรณ น้ําหนักทะลายดีและดอกไมฝอ
เนื่องจากสภาพขาดน้ํา นอกจากนี้ อายุตนปาลมที่มากขึ้นจากพื้นที่การเก็บเกี่ยวมากกวา 200,000
ไรในป 2555 ยังมีผลตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตอีกดวย
ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งประเทศในป 2555 อยูที่ 1,891,133 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยประมาณ
รอยละ 3.22 จากป 2554 อัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ
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17 ใกลเคียงกับป 2554 โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2555 สูง
ถึง 362,267 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน)
อยางไรก็ตาม การซื้อขายผลปาลมสดผานลานเทซึ่งเปนแหลงรวบรวมผลปาลมสดจาก
เกษตรกรและทําการบมและแยกผลรวงออกจากทะลายปาลม ตลอดจนมีการเจือปนน้ําเพื่อแสวงหา
กําไรยั งเปนอุ ปสรรคในการเพิ่ มปริมาณอั ตราการสกั ดน้ํา มัน ตราบเทา ที่ยั งมี ก ารแข ง ขัน กันใน
ระดับสูงเพื่อซื้อผลปาลมสดและรัฐบาลอนุญาตใหมีการประกอบกิจการของลานเทปาลมน้ํามันได
อยางเสรี โดยไมมีมาตรการใดๆ เขามาควบคุมดูแล ซึ่งทําใหจํานวนลานเทอิสระเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว โดยปจจุบันลานเทมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 แหงทั่วประเทศ

ที่มา : กรมการคาภายใน

หนา 19 : UPOICTF

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ที่มา : กรมการคาภายใน

กําลังการผลิต
การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมี
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 80 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 20
ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ยังคงสูงกวาปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในป 2555 ที่ 11 ลานตัน
จะเห็นวาอัตราการใชกาํ ลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบอยูที่ประมาณรอยละ 55 ภาวะความ
ไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมีอยูในระดับสูง สงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลมดิบซึ่ง
เปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย

หนา 20 : UPOICTF

แบบ 56-1

บริษทั สหออุตสาหกรรมน้ําามันปาลม จํากัด (มหาชน)

สถานการณตลาดแและราคาน้ามั
าํ นปาลม
ใ
โดยเฉลี่ยต่ํากว
ก าป 2554 โดยในเดือนเมษายน
น
ในป 25555 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโ
ราค าน้ํา มันปาลลม ดิบ ในตลาาดล วงหนากํ าหนดสงมออบเดือนที่ส ามของประเท
า
ทศมาเลเซีย (Bursa
Malaaysia Derivatives : 3rdd Month) ปดแตะระดั
ด
บสูงสุดของปที่ 3,621 ริงกิตตตอตัน จากนนั้นลดลง
ตอเนนื่องจนมาปดแตะระดั
ด
บต่ําสุ
า ดของปในเดื
น อนธันวาคคม ที่ 2,227 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป
ง 2555
ราคาาน้ํามันปาลมดิ
ม บในตลาดลวงหนากําหนดส
ห งมอบเดืดือนที่สามขอองประเทศมาาเลเซียอยูที่ประมาณ
ป
2,9558 ริงกิตตอตัน เปรียบเทีทียบกับ 3,238 ริงกิตตอตัันในป 2554 คิดเปนลดลงรอยละ 9 โดยตลาด
ปรับตั
บ วลงอยางรรวดเร็วในชวง
ว 4 เดือนสุดท
ด ายของป เนื่องจากผลลผลิตน้ํามันปปาลมดิบของงประเทศ
มาเลลเซียมีปริมาาณสูงสุดเปนประวั
น
ติการณ
ณในเดือนกันนยายนที่ระดัับ 2 ลานตัน และมีปริมาณน้
า ํามัน
ปาลลมคงเหลือสูงสุ
ง ดเปนประวัวัติการณในเดืดือนธันวาคมมที่ระดับ 2.63 ลานตัน ในนขณะที่อุปสงงคน้ํามัน
ปาลลมในตลาดโลลกลดลงอยางมาก
ง โดยเฉพพาะจากประเทศในกลุมทวี
ท ปยุโรปและะประเทศจีนเนื
เ ่องจาก
ภาววะเศรษฐกิจชะลอตั
ช
ว
'000 ตัน
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บริษทั สหออุตสาหกรรมน้ําามันปาลม จํากัด (มหาชน)

'000 ตัน
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ปริมาณน้
ม
ํามันปาาลมคงเหลือของประเทศมา
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ที่มา : Malaysian Palm
m Oil Board

สวนสถาานการณดานราคาน้
น
ํามันปาล
น มดิบในปประเทศในป 2555 ราคาาเฉลี่ยรายเดือนแกวง
ตัวอยู
อ ในชวงระหหวาง 22.95 - 35.90 บาทตอกิโลกรัม (เที
( ยบกับ 288.14 - 58.20 บาทตอกิโลกรัมในป
2554) ในขณะที่รราคาเฉลี่ยราายเดือนของผผลปาลมสดใในประเทศเคลื่อนไหวอยูรระหวาง 3.533 - 6.23
บ อกิโลกรรัมในป 25544) (ตัวเลขจาากกรมการคาภายใน)
า
บาททตอกิโลกรัม (เทียบกับ 4.38 - 9.27 บาทต
โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปปาลมสดและะน้ํามันปาลมดิ
ม บที่ 5.31 และ
แ 30.86 บบาทตอกิโลกกรัม (เมื่อ
เปรียบเที
ย ยบกับป 2554 ที่ 6..02 และ 36.559 บาทตอกิโโลกรัม)
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หน
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แบบ 56-1

บริษทั สหออุตสาหกรรมน้ําามันปาลม จํากัด (มหาชน)
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กิโลกรัม

24.45
24.80

ราคาน้ํามันปาลมดิบขายส
ข งตลาดด กทม. เปรีรียบเทียบตลลาดมาเลเซีย

25545 2546 2547 25488 2549 25550 2551 2552 25533 2554 2555
2
ราคาาน้ํามันปาลมดิบขายส
บ
งตลาด กทม.
ก
ที่มา : กรมการคาภายใน
า

ราคคาน้ํามันปาลมดิบบตลาดมาเลเซีย

ราคคาผลปาลมมทะลายในปป 2555
(คุณภาพน้ํามันรอยละ
ย 17; หนนาโรงงานสกักัดฯ แหลงผลิ
ผ ตสําคัญ)

8
6

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก
ก.ย.
ต.ค. พ.ย.

2555
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ที่มา : กรมการคาภายใน
า
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แบบ 56-1

บริษทั สหออุตสาหกรรมน้ําามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ราคาน้ํามัันปาลมดิบ (ขายสงถึงโรงกลั
โ
่น) ป 22555

22.95

25.30

25.62

28.89

31.46

35.08

32.79

35.90

32 86
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34 71
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มิ.ย. ก..ค. ส.ค.
ก.ย.
ก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2555

2554

ที่มา : กรมการคาภายใน
า

ดานปริมาณน้
ม ํามันปาลมคงเหลือในประเทศนั
อ
นั้น ลดลงอยางต
า อเนื่องมาาตั้งแตปลายยป 2554
โดยยเมื่ อ เดื อ นเมมษายน 25555 ตั ว เลขป ริ ม าณน้ํ า มั นนปาล ม คงเหหลื อ ลดลงมาาอยู ที่ 205,697 ตั น
คณะะรัฐมนตรีจึงมี
ง มติใหนําเขขาน้ํามันปาลมจํานวน 40,000
4
ตันเมื่อวันที่ 18 เมษายน 25555 เพื่อ
ปองกั
ง นปญหากการขาดแคลนและไม ตอ งการปรับขึ้ นเพดานราค
น
คาน้ํ ามั นปาลล มบรรจุ ขวดดตามข อ
เรียกร
ก องของผูปประกอบการโโรงกลั่นน้ํามันปาล
น ม โดยการนําเขาดัังกลาวไดทยอยนํ
ย าเขามาาทั้งสิ้น 3
ครั้งในช
ใ วงเดือนพพฤษภาคม - สิงหาคม และในชวงระะหวางการนําเข
า า ปริมาณ
ณน้ํามันปาลมคงเหลื
ม
อ
ยังคงลดลงต
ค
อเนืนื่องจนมาอยูที่ระดับต่ําสุดของป
ด
ณ ส้สิ้นเดือนกรกฎฎาคมที่ 1488,164 ตัน ทําให
า ราคา
ตลาดของน้ํามันปาล
ป มดิบสูงกว
ก า 35 บาทตตอกิโลกรัม
อยางไรกก็ตาม หลังจากนั้น ผลผลิลิตปาลมสดกกลับเพิ่มขึ้นเปปนเดือนละกกวา 1 ลานตตันตั้งแต
เดือนสิงหาคมเปปนตนมา สงผลให
ง
เกิดปริ
ป มาณน้ํามันนปาลมดิบสะสมและกลั
ส
ับ มาลนตลาดในชวง
ปลาายป โดยปริมาณน้
ม ํามันปาล
ป มคงเหลือในระบบ ณ สิ้นเดือนธัันวาคมสูงสุดดเปนประวัติติการณที่
362,267 ตัน สงผลกระทบตอราคาน้
อ
ํามันปาล
น มดิบและผลปาลมสดดลดลงอยูที่ประมาณ
ป
19 บาทและ
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บริษทั สหออุตสาหกรรมน้ําามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2.755 - 3.00 บาาทตอกิโลกรัรัมตามลําดับ ซึ่งเปนระดับต่
บ ําสุดในรอบบ 3 ปที่ผานนมา จึงเกิดเหหตุการณ
ประะทวงจากเกษษตรกรผูปลูกปาล
ก ม จนภภาครัฐตองเ ขามาแทรกแซงตลาดน้ํ้ามันปาลมอีกครั้งใน
ปลาายป 2555
และตนปป 2556 ตามมโครงการ “ดูดูดซับน้ํามันปาลมดิบอออกจากระบบตลาด ป
2555/56” 2 รอบบๆ ละ 50,0000 ตัน โดยกกําหนดราคาาน้ํามันปาลมดิบที่กิโลกรัมมละ 25 บาทท และผล
ปาลลมสดที่กิโลกรรัมละ 4 บาท (อัตราการรสกัดน้ํามันที่รอยละ 17) และก็ไดมีกการหารือกับกระทรวง
ก
พลังงานให
ง
เพิ่มสัดสวนการผสมน้ํามันปาลมในไบโอดีดีเซลใหมากขึขึ้นจากเดิมที่กําหนดไวที่รรอยละ 5
เปนร
น อยละ 6 - 7 รวมทั้งกาารประสานงาานไปยังโรงงงานอุตสาหกรรรมเพื่อใหใชชน้ํามันไบโอดีเซล B100 ทดแทนการรใชน้ํามันเตาา
STOCK รวมในรูปน้
ป ํามันปาลมดิบ ป 2555
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ที่มา : กรมการคาภายใน
า
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2556
จากสถานการณน้ํามันปาลมลนตลาดในชวงปลายป 2555 ตอเนื่องมาตนป 2556 ซึ่งสงผล
ใหราคาผลปาลมและน้ํามันปาลมลดลงอยางรวดเร็ว จนภาครัฐตองออกมาตรการแทรกแซงเพื่อดูด
ซับน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งออกจากระบบตลาด แตสามารถแกปญหาไดเพียงระยะสั้น จึงมี
แนวโนมวาปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในระบบจะยังคงมีอยูเปนจํานวนมากตอไป จนกระทั่งเดือน
มีนาคม
คาดการณวา ผลผลิตปาลมสดในป 2556 จะมีมากกวา 12 ลานตัน (2555 : 11 ลานตัน)
จากพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยเฉพาะปาลมน้ํามันที่ปลูกในป 2551-2553 จะ
เริ่มใหผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยป 2556 คาดวาความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคจะมีประมาณ
1 ลานตัน สําหรับการใชน้ํามันปาลมเพื่อผลิตไบโอดีเซล หากกระทรวงพลังงานยังคงสัดสวนการ
ผสมน้ํามันปาลมในน้ํามันดีเซลอยูที่รอยละ 5 ก็จะทําใหปริมาณความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซล ใกลเคียงกับป 2555 ที่ประมาณ 600,000 ตัน ทําใหจําเปนตองสงออกน้ํามันปาลม
จํานวน 300,000 - 400,000 ตัน เพื่อรักษาสมดุลปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศที่ระดับ
เหมาะสม อยางไรก็ตาม การสงออกจะตองคํานึงถึงราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกเปนสําคัญ ซึ่ง
ในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2555 ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญของโลกมี
นโยบายการปรับลดอัตราภาษีสงออกน้ํามันปาลมดิบ เพื่อระบายน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศที่มี
อยูในระดับสูง จึงมีแนวโนมวาราคาน้ํามันปาลมในป 2556 จะลดลงโดยเฉพาะในชวงตนป
สถานการณดังกลาวจะเปนอุปสรรคอยางมากตอการสงออกน้ํามันปาลมของไทย ตราบใดที่
ภาครัฐยังคงมีนโยบายแทรกแซงราคา ซึ่งไดผลเพียงระยะสั้นเทานั้น แตกลับละเลยการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
การประกอบกิจการเพาะปลูกปาลมน้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมมีแนวโนมการเจริญเติบโต
อยางตอเนื่อง เนื่องจากสามารถนําผลิตภัณฑไปใชไดอยางหลากหลายและมีความจําเปนตอการ
อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้น ปจจุบันยังมีความตองการนําน้ํามันปาลมไปใชเพื่อ
การผลิตไบโอดีเซล ในขณะที่ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่ใหผลผลิตตอไรสูง จึง
เปนที่มั่นใจวาเกษตรกรผูปลูกปาลมสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีไดจากการประกอบกิจการสวน
ปาลมน้ํามันของตนเอง ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาในเรื่องพันธุปาลมน้ํามัน
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํามันตอพื้นที่ ใหผลผลิตเร็ว โดยสามารถปรับตัว ไดดีกับสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยวนาน และทนตอโรคที่จะยิ่งมีความสําคัญในอนาคต เชน โรค
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โคนเนา (กาโนเดอมาร) เปนตน นอกจากนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการสงเสริมการปลูกปาลม
น้ํามันอยางยั่งยืนและตอเนื่องโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม ความปลอดภัยของผูปลูกปาลม
การอนุรักษดินและน้ําตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอยางมีดุลยภาพ ซึ่งสามารถสราง
ผลผลิตไดยืนยาว ดังเชนกรณีตัวอยาง โครงการนํารองเพื่อสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรรายยอยอิสระ
ไดรับการรับรองการจัดการสวนปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยาง
ยั่งยืน (RSPO) โดยโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลวและผานการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการบริหาร RSPO (RSPO EB) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งนับเปนกลุมเกษตรกรไทยกลุม
แรกของโลกที่ไ ด รับ การรั บ รอง ซึ่ งโครงการนี้ ไ ด รั บการสนั บ สนุ นจากองค ก รความร ว มมื อ ทาง
วิชาการของเยอรมัน (GIZ) และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ในสวนของโรงงานสกัด มีการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพที่ไดจากน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิตและพลังงานความรอนที่ไดจากการใชเศษวัสดุเหลือจากการผลิตเปนเชื้อเพลิง
ไดแก เสนใย กะลา และทะลายเปลา โดยทะลายเปลายังสามารถนําไปใชประโยชนในการคลุมดิน
เพื่อลดการใชปุยลงไดสวนหนึ่งดวย และน้ําที่เหลือใชจากระบวนการผลิตและการผลิตไบโอแกส
สามารถนําไปใชกับระบบชลประทานในสวนปาลมและยางพาราเพื่อเปนแหลงความชื้นและธาตุ
อาหาร จึงกลาวไดวา ของเหลือจากกระบวนการผลิตทั้งหมด ไมวาจะเปนเสนใยปาลม และทะลาย
ปาลมเปลาหลังการหีบน้ํามันออกแลว สามารถนํากลับมาใชเปนแหลงพลังงานชีวมวลและใชในการ
คลุมตนปาลมเพื่อลดการใชปุยเคมี ซึ่งนับเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการโดยเกิดมลภาวะนอย
ที่สุด
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียง
เมื่อเทียบกับกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 80 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
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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
- บริษทั ผูปลูก ประมาณ 174 ราย พื้นทีเ่ พาะปลูก ประมาณรอยละ 37
- สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 16
- เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 46
ในปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีจํานวน 80 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูในเขตที่มีการ
เพาะปลู ก ปาล มในภาคใต เชน กระบี่ สุ ราษฎร ธานี ชุมพร ตรั ง และสตู ล มี กํา ลังการผลิ ต รวม
ประมาณ 20 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบงไดดังนี้
- โรงงานสกัดขนาดใหญ 60 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 18 ลานตันทะลายปาลม
สดตอป
- โรงงานสกัดขนาดเล็ก 20 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสด
ตอป
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ
แหงหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบบริษัทอื่นในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวน
ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมงนั้น ถือวา
เปนโรงสกัดขนาดกลาง
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
ปริมาณการผลิตเต็มที่ของผลิตภัณฑ (ตัน)
2553
2554
2555
แผนกน้ํามันปาลมดิบ
ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มที่
360,000
360,000 450,000
น้ํามันปาลมดิบ (18%)
64,800
64,800
81,000
เมล็ดในปาลม (5.25%)
18,900
18,900
23,625
แผนกน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
เมล็ดในปาลมที่ใชในการผลิตเต็มที่
26,250
26,250
30,000
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%)
10,762
10,762
12,300
กากเมล็ดในปาลม (52%)
13,650
13,650
15,600
หมายเหตุ กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลังการผลิตเต็มที่ที่ออกแบบไว เนื่องจาก
ความแตกตางของปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิต ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําฝนที่ตกในแตละป
การจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองที่ปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัท
ตองรับซื้อจากเกษตรกรรายยอย เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ปริมาณผลผลิตปาลมสดขึ้นอยูกับระดับน้ําฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมที่จะ
ให ไ ด น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ในอั ต ราสู ง ขึ้ น อยู กั บ วิ ธี ก ารตั ด และเก็ บ เกี่ ย ว เนื่ อ งจากการดู แ ลที่ ดี แ ละมี
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มาตรฐานในการเก็บเกี่ยว ทําใหคุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดีและให
อัตราการสกัดน้ํามันปาลมดิบสูงกวาซื้อจากเกษตรกรรายยอย
แตเนื่องจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ซึ่งมี
จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด ในขณะที่อัตราการสกัด
น้ํามันปาลมที่ไดคอนขางต่ํา สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศที่ไมสม่ําเสมอ บางปน้ําทวม
บางปแหงแลง อัตราการขาดน้ําในดินทําใหผลปาลมสดที่ไดนั้นใหน้ํามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และ
การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมไดมาตราฐาน คือมีการเก็บเกี่ยวผลปาลม
กอนจะถึงเวลาอันสมควร 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
ไดใชแบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แลว 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 3,348.58 เฮกตาร หรือประมาณ
20,928.63 ไร คิ ด เปน ร อ ยละ 92.3 ของพื้ น ที่ ป ลู ก ปาล ม ของบริ ษั ททั้ งหมด (ไม รวมพื้ น ที่ ที่ เ ป น
สัมปทานของบริษัทยอย) และสามารถเก็บเกี่ยวไดแลว 3,245.12 เฮกตาร หรือ 20,282 ไร คิดเปน
รอยละ 89.5 ของพื้นที่ปลูกปาลมทดแทน
นอกจากนั้น บริษัทยังไดคัดเลือกเมล็ดพันธุปาลมที่มีคุณภาพสําหรับโครงการปลูกปาลม
ทดแทน และเนนการจัดการควบคุมสัตวที่จะมาทําลายตนปาลมน้ํามันที่มีอายุนอย และเชื้อโรคที่
อาจเกิดขึ้นได เพื่อไมใหมีผลกระทบตอตนปาลมน้ํามัน
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
บริษัทฯมีการซื้อผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดที่
บริษัทฯ ซื้อผลปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดทั้งหมด
สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขาสู
กระบวนการผลิตโรงงานสกัดน้ํามันภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลม
เพิ่มสูงขึ้นเกินกวามาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีผลใหถูกตัดราคาเมื่อมีการสง
มอบ ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไมมีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาใน
รูปของน้ํามันปาลมดิบ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดโดยภาครัฐ
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
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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 แตจะ
นําไปใชประโยชนในสวนของบริษัทฯ ดังกลาวแลวขางตน บอน้ําเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ
ตะกอนที่ ขุ ด ออกจากบ อ น้ํ า เสี ย นั้ น จะถู ก เก็ บ ไว ใ นบ อ ตากแห ง เป น ระยะเวลา 1 ป เ พื่ อ ให เ กิ ด
สารอาหารที่มีคุณภาพ ตะกอนที่ตากแหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯ
สําหรับทดแทนปุยในชวงหนารอน
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 320 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
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4) งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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1.5 การวิจัยและการพัฒนา
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ให
ยกเลิกหัวขอนี้
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1.6 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพยสนิ ถาวร
บริษัทฯมีทรัพยสินถาวรที่ใชประกอบธุรกิจสวนปาลมน้ํามันที่เปนของบริษัทฯและบริษทั
ยอย ดังนี้
ขนาด
ประเภทการ
มูลคาตาม
ประเภทของทรัพยสนิ
ถือครองสิทธิ์ บัญชีสุทธิ (บาท)
(ไร)
1. ที่ดิน
35,789.62 - โฉนด, นส.3ก, นส.
82,506,957
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.กระบี่นอย
2.3.ที่ดินทีไ่ มไดใชดําเนินงาน
0.94
- โฉนด
20,033,297
ถ.อุตรกิต ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี
รวมที่ดินทั้งหมด
36,012.61
126,035,241
หัก สํารองเผือ่ การดอยคาของที่ดิน
(14,638,278)
รวมที่ดินทั้งหมดสุทธิ
36,012.61
111,396,963
3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน,
บานพักพนักงาน
4. เครือ่ งจักรและอุปกรณ
4.1โรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมดิบและ
โรงงานผลิตกาซชีวภาพ
4.2 เครือ่ งจักรและอุปกรณที่ใชในการเกษตร
5. ยานพาหนะ
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202,820,322
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ขนาด
(ไร)

ประเภทของทรัพยสนิ
6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
7. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน
8. โครงการปลูกปาลมทดแทน
9. งานระหวางกอสราง
10. งานระหวางทํา – สวน
รวมทรัพยสินถาวร

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เจาของ
เจาของ

มูลคาตาม
บัญชีสุทธิ
(บาท)
2,608,286
252,114,047
1,957,203
27,334,555
10,581,756
759,680,580

2. ทรัพยสนิ ไมมีตวั ตน
บริษัทฯ มีทรัพยสินไมมีตวั ตนที่เปนของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้
มูลคาตาม
บัญชีสุทธิ
(บาท)
9,022,000
732,331
9,754,331

ประเภทของทรัพยสนิ
1. ลิขสิทธิ์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมทรัพยสินไมมีตัวตน

3. ทรัพยสนิ ที่ไมไดใชดาํ เนินงาน
บริษัทยอยมีทรัพยสินที่ไมไดใชดําเนินงาน ดังนี้
บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีววิ ฒ
ั น จํากัด มีที่ดินที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซึ่งบริษัท
พันธศรีวิวฒ
ั น จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัทฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
nบริษทั พันธศรี จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 20,000 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน
: ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึง
วันที่ 1 มกราคม 2558
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oบริษทั ประจักษววิ ฒ
ั น จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา
สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 10,600 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน
: ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
เนื่องจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทยอย ทําใหมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่
เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48.5 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 ขึ้นอยูกับวาธุรกิจของบริษัทยอยสอดคลองกับธุรกิจ
หลักของบริษัทฯหรือไม และทําใหบริษัทฯไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นหรือไม โดยมีสัดสวนเงินลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทยอยนั้นๆ และบริษัทตองมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสงตัวแทนของบริษัทฯเขาเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาว
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1.7 โครงการดําเนินงานในอนาคต
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ใหยกเลิกหัวขอนี้
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1.8 ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษทั ยอยทีม่ ีจาํ นวนสูง
กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิน้ ปบัญชี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท
หรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 นอกจากสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด และบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัดเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ซึ่งไดเชาพื้นที่นี้ทําสวนปาลมน้ํามัน โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมน้ํามันดังกลาวนี้อีกตอ
หนึ่ง บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงานธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด
กระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับ
แตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้ง
สํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว
2)

คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนยั สําคัญ
----------ไมมี---------

3)

คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
----------ไมมี---------
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1.9 โครงสรางเงินทุน
1. หลักทรัพยของบริษทั
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 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 23 พฤศจิกายน 2555
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถือหุน
ก

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท วัฒนโชติ จํากัด
นายสมเกียรติ พีตกานนท
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด
นายดุษฎี ธนิสสรานนท
บริษัท กรีนสปอต จํากัด
นายชวลิต เชาว
นางแนนซี่ เฉลิมการญจนา
: บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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ก

โครงสรางผูถ ือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ที่
มีผูถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ลําดับ

รอยละของจํานวนหุน สามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
42.11
20.00
10.99

ชื่อผูถือหุน

1 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัดข
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD
3 CIMB-SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม
ข

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
-โครงสรางผูถือหุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีผูถือหุนตั้งแต
รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ลําดับ
1

รอยละของจํานวนหุน สามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
51.00

ชื่อผูถือหุน
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัท กาลาที เอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิ
ออกเสียงรอยละ 75.324 ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวมีนายวัง ตา เลียง
และภรรยา ถือหุนรอยละ 54.39
นายวั ง ชาง ยิ ง ร อ ยละ 31.58 และนางสาววั ง ยี ลิ ง ร อ ยละ
14.03)

2
3

นาย วัง ตา เลียง
นาย วัง ชาง ยิง

24.50
24.50

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

- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนบริษัทโฮลดิง้ ที่มีธุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษัทอื่น
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ข. กลุม ผูถือหุน รายใหญที่มีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และมี ก ารส ง ตั ว แทนเข า มาเป น กรรมการ 4 ท า น โดยมี
กรรมการบริหาร 2 ทาน, กรรมการ 1 ทาน, และกรรมการผูจัดการ 1 ทาน
3. นโยบายการจายเงินปนผล
ตั้งแตป 2536 เปนตนไป บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยอมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพื่อการลงทุนเปนหลัก
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติเสนอใหจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดมี
การจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของป 2555 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.60
บาท รวมเปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2555 หุนละ 0.90 บาท คิดเปนรอยละ 89.1 ของกําไร
สุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2554 ในอัตราหุนละ 1.10 บาท คิดเปน
รอยละ 91.8 ของกําไรสุทธิ
บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้นๆ
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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.

ชื่อกรรมการ
นายธีระ วิภูชนิน
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
นายเสงี่ยม สันทัด
นายวัง ชาง ยิง
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
นางสาวปยธิดา สุขจันทร
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต

ตําแหนง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 และ
รายชื่อของกรรมการในบริษทั ยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.
คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน
ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
2.
คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณ เพื่อบรรลุถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3.
คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการใน
เรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเปนผู
พิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ
และฝายบริหารอยางชัดเจน
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4.
5.

6.
7.

คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1)
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ เพื่อ
บริหารงานบริษัทฯภายใตขอบเขตอํานาจที่ใหไว
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และ
การประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
- นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ไดแก
กรรมการตรรจสอบ
ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
นายธีระ วิภูชนิน
เคยดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ,
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (2540-2546)
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
1.
ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี
ความถู ก ต อ งครบถ ว นเป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได และเป น ไปตามมาตรฐานบั ญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทั่วไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ
2.
ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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9.
10.
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ดู แ ลให ไ ม ใ ห เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํ า รายการ
ระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานการ
กํากับดูแลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการ
ตรวจสอบ การดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมี
การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนด
ใดๆของตลาดหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง มี ห รื อ อาจมี ผ ลกระทบต อ ฐานะทางการเงิ น และผล
ดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย
คั ด เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯและค า สอบบั ญ ชี ป ระจํ า ป เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
แตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบภายใน

ค. คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ
หาประกอบดวย
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
- นายธีระ วิภูชนิน
- นายเสงี่ยม สันทัด
- นายวัง ชาง ยิง

3 ทาน และกรรมการ 1 ทาน เปนคณะกรรมการสรร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
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ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(1)
กํ า หนดวิ ธี ก ารสรรหาและคุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ษั ท
กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ
(2)
ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท
(3)
ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ง. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการได แต งตั้ งกรรมการอิ สระ 3 ทาน และกรรมการ 1 ท าน เปนคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนประกอบดวย
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
- นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ
- นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
(1)
กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการ
ใหญ / ผูจัดการใหญ
(2)
พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3)
พิ จ ารณาเสนอค า ตอบแทนกรรมการผู จั ด การใหญ / ผู จั ด การใหญ ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(4)
ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะ
เปนกรรมการ แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2556 นี้ ทั้งนี้ รวมถึงการ
พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถือหุน เพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา
ภายใต หลักเกณฑ ที่ กํา หนดไว จากนั้น ได นํ าเสนอรายชื่ อ ให คณะกรรมการของบริ ษั ทเพื่ อ
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พิจารณากอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการและ
ผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะ
เปนประโยชนตอบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูไดที่หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 4.1.6
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนราย
ใหญแตละกลุม แตใหสิทธิ์การแตงตั้งกรรมการ โดยวิธีที่ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของ
ตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยเพียงใดก็ได (Cumulative Voting)
3. คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร
3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 8 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,986,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ
1. นายธีระ วิภูชนิน

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชยั
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์

4. นายเสงี่ยม สันทัด

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นายวัง ชาง ยิง
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการที่ออกระหวางป คือ นายวศิน ปจจักขะภัติ
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ข. ค า ตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท ฯที่ เ ข า ไปดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการในบริ ษั ท ย อ ย และ
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
--ไมมี—
ค. คาตอบแทนรวมของผูบ ริหารบริษทั ฯ จํานวน 9 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน
และโบนัส เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 17,436,886 บาท
หมายเหตุ : คาตอบแทนผูบริหารบริษัทไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝาย
4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามที่กําหนดโดยสํานักงาน
กลต.)

3.2 คาตอบแทนอื่น
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่น ยกเวนคาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก สําหรับกรรมการที่เปนชาว
ตางประเทศที่มาเขารวมประชุม และการทํากรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับกรรมการทั้งคณะและ
ผูบริหาร
สวนผูบริหารที่ไมใชกรรมการจะมีรถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง คา
ประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ
สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับ
พนักงานอื่นๆ คือรอยละ 5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการที่ไมไดมีการจายเงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
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4. การกํากับดูแลกิจการ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต
และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
เปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลัก
ในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดแก 1) สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผู
ถือหุนอยางเทาเทียมกัน 2) สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 3) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 4) ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได ม อบหมายให ค ณะกรรมการตรวจสอบกํ า หนดแผนปฏิ บั ติ แ ละมาตรการ
ติดตาม เพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกลาวตามความเหมาะสม

1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
¾ จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัท เพื่อพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการ
ของบริษัทในรอบปที่ผานมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การ
จายเงินปนผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนด
คาตอบแทน
¾ จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไม
นอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตองระบุชื่อผู
ถือหุนดังกลาวและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว โดย
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คณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือ
หุน
¾ ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ
ไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม
¾ จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการ
เขารวมประชุมอยางชัดเจน ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม แตประสงคจะใชสิทธิออก
เสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัทก็ได
¾ ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไม
น อ ยกว า 25 คน และต อ งมี หุ น นั บ รวมกั น ได ไ ม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนหุ น ที่
จํ า หน า ยได ทั้ ง หมดจึ ง จะครบเป น องค ป ระชุ ม โดยมี ป ระธานกรรมการทํ า หน า ที่ เ ป น
ประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวใน
หนังสือเชิญประชุม
¾ การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีที่มีผูถือหุนทานใดลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียงในวาระทั่วไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไขหนังสือบริคณฑ
สนธิ และขอบังคับ เปนตน
¾ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการลวงหนา
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตํารงตําแหนงกรรมการ โดยใหมีการ
เผยแพรหลักเกณฑดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท หรือสงเปนจดหมายอิเลคโทรนิคส
มาที่ company.secretary@upoic.co.th
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¾ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมถึงกรรมการลวงหนากอนวัน
ประชุ ม โดยส ง ผ า นทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท หรื อ ส ง เป น จดหมายอิ เ ลคโทรนิ ค ส ม าที่
company.secretary@upoic.co.th
¾ จัดใหมีการเผยแพรเอกสารการประชุมตางๆ พรอมหนังสือเชิญประชุม ผานทางเว็บไซต
ของบริษัท อยางนอย 30 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนา
¾ บันทึกประเด็นสําคัญที่ผูถือหุนซักถามพรอมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการ รวมทั้งบันทึก
จํ า นวนเสี ย งของผู ถื อ หุ นที่ เ ห็ น ชอบ ไม เ ห็น ชอบ และงดออกเสี ยงไว อ ย า งชั ด เจน ใน
รายงานการประชุม บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของ
บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปน โดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป

2. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนพนักงาน หรือผู
ถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
อาจแตกตางกัน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่ แตละกลุมพึงได รับอยางละเอีย ด
รอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยได
กําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไวเปนหัวขอเฉพาะในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัท
กลไกในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
2.1

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรงโดยไม
ผานผูบริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้ง
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง การ
กระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง เปน
ตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยตรงดังนี้
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• สงทางไปรษณีย :

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

• สงทางจดหมายอิเลคโทรนิคส : acthira@hotmail.co.th
2.2

การคุม ครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแต
อยางใด

2.3

การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริง
ตามที่มีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนแลวนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจง

2.4

มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท
คณะกรรมการจะรีบแกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักชา รวมทั้งหา
มาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหาย
ใหผูถูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
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บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน
รวมถึ ง การตั ด สิ น ใจใช สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น และมี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ โดยไดมีการเปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้
¾ เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เว็บไซตของบริษัทใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ

และมีการปรับปรุงขอมูลใน

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 โครงสรางผูถือหุน
 โครงสรางคณะกรรมการ
 วิสัยทัศน/พันธกิจ
 นโยบายสิ่งแวดลอม
 รายงานประจําป
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
 งบการเงิน
 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม
 รายงานการประชุมผูถือหุน
 ขาวที่บริษัทเผยแพร
¾ จัดสงรายงานขอมูลประจํางวด อาทิเชน งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําป ตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด
¾ มีการรายงานขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ราคาหลักทรัพยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ
¾ คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และแบบ 56-1
ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
กับธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผูสอบ
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บัญชีอิสระเปนผูตรวจสอบและไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจ
วามีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ
¾ ใหกรรมการบริหาร ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน
นั ก วิ เ คราะห แ ละภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยติ ด ต อ ขอข อ มู ล บริ ษั ท ได ที่ โ ทรศั พ ท 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 โดยมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด แต
ตองไมนอยกวา 3 คน
4.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
กลยุทธ เปาหมาย ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึง
เปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตาม
นโยบายที่กําหนด รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายดังกลาว
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมถึง
กําหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเปน
ประจํา
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
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6. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ
7. จั ด ให มี ก ารสื่ อ สารอย า งชั ด เจนต อ บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรร
หา ฝายบริหาร และพนักงาน
8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัท
และบริษัทยอย ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) รวมถึงการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย และ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน
10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุน
อยางนอยปละครั้ง
11. หนาที่และความรับผิดชอบอื่นที่กําหนดโดยกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน
4.1.3 เลขานุการบริษัท
บริษัทจัดใหมเี ลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานประจําปของบริษัท
2. ติดตามใหมีการนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุน ไปปฏิบัติ
3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และจัดสง
สําเนาใหแกประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับ
จากวันที่ไดรับรายงานดังกลาว
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4. ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของ
รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัท คณะกรรมการ และฝายจัดการปฏิบัติตามอยางถูกตอง
5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย และ สํานักงาน กลต. รวมถึงกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
7. ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนประกาศกําหนด
4.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของ
บริษัท คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูที่ผาน
การพิจารณาตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณที่เหมาะสมสําหรับการทําหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการ
ของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา รวมทั้งความ
ชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย ตลอดจนคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม
4.1.5 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทอาจดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร หรือเปนกรรมการที่ไมได
ทําหนาที่บริหาร สําหรับตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ
จะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการแบงแยกหนาที่ใหอยางชัดเจน
4.1.6 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตจะไดพน
จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล า วมาแล ว ไม น อ ยกว า 2 ป ก อ นวั น ที่ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตต อ
สํานักงาน
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(ค) ไม เ ป น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของ
บุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ในลักษณะที่อาจเปน
การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ
บริการ หรื อการใหห รือรับความชวยเหลื อทางการเงิน ดวยการรับหรือ ใหกูยืม ค้ํ า
ประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอย
ละ 3 ของสิ น ทรั พ ย ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ ข องผู ข ออนุ ญ าตหรื อ ตั้ ง แต 20 ล า นบาทขึ้ น ไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ และไมเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซึ่ ง ไม ใ ช ก รรมการอิ ส ระ ผู บ ริ ห าร หรื อ หุ น ส ว นผู จั ด การของสํ า นั ก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่
ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป
จากนิติบุคคลที่เ กี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใ หบริการทางวิ ชาชีพเปนนิติบุ คคล ให
รวมถึ งการเปน ผู ถื อ หุน รายใหญ กรรมการซึ่ ง ไม ใช ก รรมการอิ ส ระ ผู บริ หาร หรื อ
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หุ น ส ว นผู จั ด การ ของผู ใ ห บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ นั้ น ด ว ย เว น แต จ ะได พ น จากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ซ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท
อย า งไรก็ ต าม คณะกรรมการได กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระไว เ ข ม กว า
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนบริษัทไดไมเกิน
รอยละ 0.5
ขอความในขอ 4.1.6 นิติ บุคคลที่ เกี่ยวของหมายถึงบริษั ท บริษัทใหญ บริษัทยอ ย
บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 12 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ใหมีการ
เลือกตั้งกรรมการชุดใหมทั้งคณะ
4.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถที่จะมีเวลาในการทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ บริษัทจึง
คํานึงถึงจํานวนบริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียน
สู ง สุ ด ที่ ป ระธานกรรมการ และกรรมการ จะดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการในบริ ษั ท จด
ทะเบียนอื่นไดดังนี้
 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 บริษัท
(ยกเวนในกรณีที่เปนประธานกรรมการบริษัทที่อยูในกลุมเดียวกัน)
 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่
ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
4.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง สามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย
บริษัทรวม กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได ใน
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กรณีที่เปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุมบริษัทดังกลาวแลวจะตอง
ไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ
4.2

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ
4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน
โดยมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชีและ
การเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการ
บริษัทก็ได วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ภายใตเงื่อนไขวา ตองไดรับการเลือกตั้งกลับ
เขาเปนกรรมการบริษัทในการเลือกตั้งกรรมการแตละป
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้งโยกยาย เลิกจางงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบ ริษัท ปฏิบัติ ตามกฎหมายวาด วยหลักทรั พยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับ
ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
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(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละทาน
(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
(6.8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขต
หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวล
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

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

ตําแหนง

วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2555-2556

4/4

2555-2556
2554-2555

4/4
1/1

กรรมการอิสระ

2555-2556

3/3

(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 23/2/55)

นายเสงี่ยม สันทัด

(เขารับตําแหนงแทนนายวศินเมื่อวันที่ 27/4/55)
หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติแตงตั้งนายเสงี่ยม สันทัดเปนกรรมการ
อิสระแทนที่นายวศิน ปจจักขะภัติ ซึ่งไดแสดงความประสงคทจี่ ะไมรับการแตงตัง้ เปนกรรมการในป 2555 และจากการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งนายเสงี่ยม สันทัดดํารงตําแหนงกรรมการใน
กรรมการยอยชุดตางๆ แทนนายวศิน ปจจักขะภัติ

4.2.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
หนา 61 : UPOICTL

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

องคประกอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่
เปนกรรมการอิสระ โดยมีประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ
และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ภายใตเงื่อนไขวา ตองไดรับการเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทในการเลือกตั้ง
กรรมการแตละป
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. กระทํ า การอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ค า ตอบแทนตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ในป 2555 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตละทาน
ไดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

2555-2556
2555-2556
2554-2555

2/2
2/2
1/1

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

ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นายเสงี่ยม สันทัด

กรรมการอิสระ

2555-2556

1/1

กรรมการ

2555-2556

2/2

(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 23/2/55)

(เขารับตําแหนงแทนนายวศินเมื่อวันที่ 27/4/55)

4. นายวัง ชาง ยิง

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติแตงตั้งนายเสงี่ยม สันทัดเปนกรรมการ
อิสระแทนที่นายวศิน ปจจักขะภัติ ซึ่งไดแสดงความประสงคทจี่ ะไมรับการแตงตัง้ เปนกรรมการในป 2555 และจากการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งนายเสงี่ยม สันทัดดํารงตําแหนงกรรมการใน
กรรมการยอยชุดตางๆ แทนนายวศิน ปจจักขะภัติ

4.2.3 คณะกรรมการสรรหา
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่เปนกรรมการ
อิสระ โดยมีประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับ
หนา 62 : UPOICTL

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ภายใตเงื่อนไขวาตองไดรับการ
เลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการแตละป
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดสรรหา
1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด
และองคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการให
คณะกรรมการพิจารณา
3. พิ จ ารณาสรรหาและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสมที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน ง ผู บ ริ ห าร
ระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผูจัดการ
ในป 2555 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง สามารถประมวล
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้
ตําแหนง

วาระการ
ดํารงตําแหนง

3. นายวศิน ปจจักขะภัติ

ประธานกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2555-2556
2555-2556
2554-2555

จํานวนครั้งใน
การเขารวม
ประชุม
1/1
1/1
1/1

นายเสงี่ยม สันทัด

กรรมการอิสระ

2555-2556

-

กรรมการ

2555-2556

1/1

รายชื่อ
1. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
2. นายธีระ วิภูชนิน
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 23/2/55)

(เขารับตําแหนงแทนนายวศินเมื่อวันที่ 27/4/55)

4. นายวัง ชาง ยิง

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีมติแตงตั้งนายเสงี่ยม สันทัดเปนกรรมการ
อิสระแทนที่นายวศิน ปจจักขะภัติ ซึ่งไดแสดงความประสงคทจี่ ะไมรับการแตงตัง้ เปนกรรมการในป 2555 และจากการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งนายเสงี่ยม สันทัดดํารงตําแหนงกรรมการใน
กรรมการยอยชุดตางๆ แทนนายวศิน ปจจักขะภัติ

4.3

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือ
ประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความ
หนา 63 : UPOICTL

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

จําเปน โดยจะมีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาเปนรายป และแจงใหกรรมการ
แตละทานไดรับทราบกําหนดการดังกลาวในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
เลขานุการบริษัทจะเปนผูเสนอวาระการประชุมทั่วไปที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ สวนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกลาว ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณา ทั้งนี้กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่อง
เขาสูวาระการประชุมได โดยสงวาระที่ตองการเสนอผานทางเลขานุการบริษัทกอนวัน
ประชุมลว งหนา 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมวาระที่เสนอดังกลาวให
ประธานกรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม
บริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ พรอมหนังสือเชิญ
ประชุ ม โดยระบุ อ ย า งชั ด เจนว า เป น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ
พิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน ทั้งนี้
เพื่อใหกรรมการแตละทานไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวางการประชุม
ประธานคณะกรรมการจะจั ด สรรเวลาอย า งเพี ย งพอแก ผู บริ ห ารที่ เ กี่ ย วข อ งในการ
นําเสนอรายละเอียด เพื่อใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการ
จัดสรรเวลาใหกรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ
ในป 2555 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวน
ครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นายสมชัย จงสวัสดิช์ ัย
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 23/2/55)

นายเสงี่ยม สันทัด

(เขารับตําแหนงแทนนายวศินเมื่อวันที่ 27/4/55)

5. นายวัง ชาง ยิง
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

วาระการ
ดํารงตําแหนง

2555-2556
2555-2556
2555-2556
2554-2555

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม

4/4
4/4
4/4
1/1

-

4/4
4/4
4/4
1/1

2555-2556

3/3

-

3/3

2555-2556
2555-2556
2555-2556

4/4
4/4
4/4

-

4/4
4/4
4/4

หนา 64 : UPOICTL

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุ วันเวลาเริ่ม-เวลา
เลิกประชุม ชื่อกรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของ
เรื่ อ งที่ เ สนอรวมถึ ง ประเด็ น ที่ มี ก ารอภิ ป รายและข อ สั ง เกตของกรรมการ มติ
คณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย ชื่อผูจดรายงาน และ ผูรับรอง
รายงาน และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว เลขานุการบริษัทจะเปนผู
จัดเก็บ เพื่อใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดยผูที่เกี่ยวของ
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร มีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยู
ดว ย ทั้งนี้เพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่นาสนใจ และ
จะต อ งมี ก ารแจ ง ผลการประชุ ม ให ก รรมการผู จั ด การได รั บ ทราบ โดยในป 2555
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร มีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยู
ดวยจํานวน 1 ครั้ง
4.4

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเอง ตามแบบการ
โดยไดมีการ
ประเมินของศู นยพัฒนาการกํากับดูแลกิจ การบริษัทจดทะเบียน
ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแต
ละทานนํ าส งแบบประเมิน ที่ เลขานุการบริ ษัท เพื่อ รวบรวมผลการประเมินและแจ ง
คณะกรรมการไดรับทราบ เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป

4.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนผูทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบ
ในการจายคาตอบแทนกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจาก
ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ทั้ ง นี้ ค า ตอบแทนกรรมการจะพิ จ ารณาจากประสบการณ
ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่
อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใชผลการสํารวจการจายคาตอบแทนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนเกณฑ ในการเปรียบเทียบในแตละป ทั้งนี้เพื่อให
คาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัท
ตองการ
หนา 65 : UPOICTL

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
จํานวน
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (บาท)
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
8
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
3

2554

2555

4,156,000
1,728,000

4,190,800
1,795,200

นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะ
ไดรับคาตั๋วเครื่องบิน คาที่พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของ
กรรมการและผูบริหาร เพื่อคุมครองความเสี่ยงของกรรมการและผูบริหารในการปฏิบัติ
หนาที่ใหบริษัท แตทั้งนี้จะไมใหความคุมครองในกรณีกระทําการโดย
จงใจ หรื อ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือทุจริต
2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
ค า ตอบแทนกรรมผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละนโยบายที่
คณะกรรมการพิ จารณาค าตอบแทนกํ าหนดในแต ละครั้ ง ซึ่ง สอดคล องกั บความรู
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 2555 กรรมการบริ หาร กรรมการผู จัดการ และผูบริหารระดั บ สูง ได รว มกั น
กําหนดคาเปาหมายของตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators :
KPIs) เพื่อนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดกําหนดให
นําผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณาคาตอบแทน
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง (บาท) จํานวน
2555
2555
ผูบริหารระดับสูง
9
16,011,694 17,436,886
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงจะไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก รถ
ประจําตําแหนง และคาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คาประกัน
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สุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารจะไมไดรับ
คาตอบแทนอื่นๆ
นอกจากนั้ น กรรมการบางท านที่ ไปดํ ารงตําแหน งเป นกรรมการและผูบ ริ หารของ
บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันจะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทดังกลาว
4.6

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดย
ผูบริหารระดับสูงเพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะ
ธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
นอกจากนี้ยังจัดใหมีเอกสารดังตอไปนี้สงมอบใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
1. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ที่สําคัญ ไดแก บทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
2. นโยบายการกํากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
4. รายงานประจําป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขารวม
กิจกรรมเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตางๆที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอยชุดตางๆเปนประจํา โดยเฉพาะ
การเขาอบรม DCP ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อสงเสริมให
กรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน

4.7

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปน
สิ่งจําเปนตอความมั่นคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว
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บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
เสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุงจริยธรรม
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น โดยถื อ เป น การประมวลความ
ประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้ง
ประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจัดใหมี
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง

4.8

ความขัดแยงทางผลประโยชน
4.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท
เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห กรรมการ และ ผู บ ริ ห าร นํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ไปใช เ พื่ อ
ประโยชนสวนตนและเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑ
ไวดังนี้
¾ กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย
โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท รวมถึงให
ผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส ทั้งนี้ให
รวมถึงการปฎิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย
(ถามี)
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 ราย
แรกนับตอจากกรรมการผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่ 4
ทุกรายและใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงิ น ที่ เ ป น ระดั บ ผู จั ด การฝ า ยขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท า ซึ่ ง มี ห น า ที่ ต อ งจั ด ทํ า และส ง
รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ทั้งในนามของตนเอง คูสมรสและบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต.
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¾ หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน
ของบริษัท เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของ และหามไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือนกอนงบการเงิน
ของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน
¾ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทที่
ยังไมไดเปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
ของบริษัท ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน และ/หรือ ชักชวนผูอื่นใหซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทจะดําเนินการตาม
กฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด
¾ ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทําการอันเปนความผิด
อาญาตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย โ ดยเจตนา บริ ษั ท จะ
ดําเนินการลงโทษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังตอไปนี้
 ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
 ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปน กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือ
พนักงานโดยถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ถาผูกระทําความผิด
เปนกรรมการบริษัท ใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ
 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท
4.8.2 การอนุมตั ิรายการทีม่ ีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่น มีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการเกี่ยวกับการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยที่ใชบังคับอยูในขณะทํารายการดังกลาว โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
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วิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเครงครัด โดยบริษัท ไดกําหนด
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการดังกลาวดังนี้
(1) หามไมใหบุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวของกับตนได
(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไข
ทางการคาทั่วไปโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท เปนสําคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถา
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องหรือรายการใด
บริษัทจะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง กอนจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
อยางไรก็ตาม เพื่อใหธุรกรรมตางๆสามารถดําเนินไปไดตามปกติ คณะกรรมการได
อนุมัติในหลักการใหผูบริหารสามารถทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับ
บริษัทยอย หากธุรกรรมเหลานั้นเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1.

เปน ข อ ตกลงทางการคา ในลั ก ษณะเดีย วกั บวิ ญู ช นจะพึ ง กระทํ ากั บ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ

2.

เปนรายการทดรองจายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดําเนินการตามปกติ
ทางธุรกิจ โดยมีการเรียกเก็บตามที่จายจริง

ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา 100,000
คณะกรรมการไดรับทราบทุกไตรมาส

บาท ให

(4) บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต.
และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
4.8.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
เพื่ อ ให คณะกรรมการสามารถตั ดสิ น ใจเพื่ อ ประโยชน โดยรวมของบริ ษั ท และให
กรรมการ และ ผูบริหาร ที่มีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับกิจการ
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ของบริษัท ไดปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552
เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
¾ กรรมการ ผู บ ริ ห าร และผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ร ายการหรื อ ธุ ร กรรมที่ มี ส ว นได เ สี ย ที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่มีขนาดของ
รายการมากกวาหรือ เทากับ 1 ลานบาท หรือ 0.03% ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
(NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ใหจัดทํารายงาน
ดังกลาวตามแบบฟอรมที่กําหนด และสงมอบใหเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วัน
ทําการ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุก
ครั้ง ใหแจงรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มี
รายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น
¾ ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานที่ไดรับตามวรรค 1 ใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงานนั้น
¾ กรรมการ และ ผูบริหาร ที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุม ไม

สามารถเขารวมในการพิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะไม
จัดสงเอกสารในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการและผูบริหารดังกลาว
¾ ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และ แบบ 56-1

4.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยาง
เต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่งเปน
บริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํ า นั ก งาน กลต. ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อ กํ า หนดที่
เกี่ยวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส
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4.10 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถ
ปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของ
ความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการ
ทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงาน
และวิธีการในการลดความเสี่ยง
4.11 แผนสืบทอดงาน
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management
Trainees เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทไดใหกําหนดบุคคลดังตอไปนี้ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการผูจัดการ ใน
กรณีที่กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
1. นายอําพล สิมะโรจนา ผูชวยกรรมการผูจัดการ เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวของกับโรงงาน ทั้งของบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
2. น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ทั้ง
ของบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
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5. การดูแลเรื่องการใชขอ มูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอ มูลภายในเพือ่ เปนประโยชนสวนตนดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุกไตร
มาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแกผูอื่น
รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณะชน
บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท รวมถึงบทลงโทษกรณีที่
มีการฝาฝนไวในนโยบายการกํากับกิจการ ซึ่งสามารถดูไดที่ หัวขอ "การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 4.8.1
6. บุคลากร

สํานักงาน
โรงงาน
สวน
รวม

2555
36
121
766
923

จํานวนพนักงาน
2554
35
101
643
779

2553
41
108
678
827

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 196.05 ลานบาท โดยมีการจาย
คาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
พนักงานและวัฒนธรรมองคกรถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางแข็งแรงและ
ประสบความสําเร็จ ดังนั้น นอกจากการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนา
ให พ นั ก งานมี ทั ก ษะ และความรู ค วามสามารถในการทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ งตามมาตรฐาน ISO
9001:2000 และ ISO 14000 แลว บริษัทฯไดเชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญเขามาพัฒนาและอบรม
ผูบริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุมบริษัทเพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสรางวัฒนธรรมองคกร
ระยะยาว 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 1/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 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
สําหรับบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้น ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลมซึ่งดูแล
และควบคุมโดยฝายบริหารของบริษัท
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1.12 รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกันกับบุคคลที่มีผลประโยชนรวม ความจําเปน และความ
สมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
1) รายการระหวางกันกับบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST)
(หนวย: ลานบาท)

ความสัมพันธ
ผูถือหุน ราย
ใหญ

รายการ

มูลคารายการ
2555 2554

ขาย CPO และ
CPKO

1,355

ขาย FFB และ
PKS
ซื้อ FFB

24
-

นโยบายการ
กําหนดราคา

1,185 ราคาตลาด ณ วันที่
ทําสัญญาขาย/
ราคาตามมติ
คณะกรรมการนโย
บายปาลมน้ํามัน
แหงชาติ
ราคาตลาด
5

ราคาตลาด

ความจําเปน
บริษัทมีการพึ่งพาทางดานธุรกิจกับ LST ซึ่งเปน
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญ ที่มีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับน้ํามันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของน้ํามันปาลมไดเปนอยางดี

เป น การช ว ยเหลื อ กั น ในกลุ ม บริ ษั ท ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากบางชวงฤดูกาลมีปริมาณผลปาลมออกมา
เปนจํานวนมาก ไมสามารถผลิตไดทัน จึงจําเปนตอง
ขายออก หรื อ บางครั้ ง เกิ ด จากเครื่ อ งจั ก รอยู ใ น
ระหวางการซอมแซม

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

ความสัมพันธ

รายการ

บริษัทที่
รายไดคาเชา
ควบคุมรวมกัน ที่ดิน
ซื้อเมล็ดพันธุ
ปาลมน้ํามัน
และ FFB

มูลคารายการ
2554

2553

1

1

6

2

นโยบายการ
กําหนดราคา
เกณฑทตี่ กลง
รวมกัน
ราคาตลาด

ความจําเปน
SEP ตองใชที่ดินสําหรับการดําเนินธุรกิจเพาะพันธุ
และจําหนายเมล็ดพันธุปาลม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จึ ง ต อ งเช า ที่ ดิ น จากบริ ษั ท ในระหว า งการ
ดําเนินการดานเอกสารที่ดินจะแลวเสร็จ

สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
2554 สามารถดูรายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 6
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2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน
ในป 2555 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผล
ปาลมสดใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 91 ของมูลคาการขายทั้งหมด ซึ่งเปนราคา
ตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลม
ดิบ และเปนไปตามประเพณีการคาของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิง
กับการขายใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น
3 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทไดมีการคาขายกับ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) กอนที่ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) จะเขามา
ถือหุนในบริษัทและเปนผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน เนื่องจากบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งใน
บริษัทที่มีการใชน้ํามันปาลมดิบในปริมาณสูง นอกจากนั้นยังมีฐานะการเงินแข็งแกรงและเปนลูกคาที่ดี
ดังนั้น ในอนาคตบริษัทก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.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
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
%
บาท
%
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
190,198,512 16.27 271,225,901 22.35
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่นื
71,789,316 6.15 47,497,302 3.91
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน
280,115 0.02 2,273,736 0.19
สินคาคงเหลือ
130,562,842 11.18 109,317,078 9.01
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
5,058,144 0.43 3,053,664 0.25
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
397,888,929 34.05 433,367,681 35.71
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
759,680,580 65.01 767,731,821 63.28
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
9,754,331 0.83 10,256,879 0.85
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
1,340,448 0.11 1,942,139 0.16
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
770,775,359 65.95 779,930,839 64.29
1,168,664,288 100.00 1,213,298,520 100.00
รวมสินทรัพย
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2553
บาท

%

136,470,551 13.75
6,059,400 0.61
6,426,308 0.65
426,597 0.04
34,945,731 3.52
3,060,191 0.31
187,388,778 18.88
793,797,748 79.98
10,814,233 1.09
540,868 0.05
805,152,849 81.12
992,541,627 100.00

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2555
บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนไมหมุนเวียน
สํารองเผือ่ คาเชาที่ดิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

29,257,760
33,951,642
35,242,974
98,452,376

%

2554
บาท

2.50 37,025,453
2.91 56,774,282
3.02 25,865,094
8.43 119,664,829

%

2553
บาท

%

3.05 22,061,908
4.68 5,439,354
2.13 18,621,466
9.86 46,122,728

2.22
0.55
1.88
4.65

20,468,000 1.75 20,468,000 1.69 20,468,000
11,654,592 1.00 5,178,420 0.43 2,617,189
32,122,592 2.75 25,646,420 2.11 23,085,189
130,574,968 11.18 145,311,249 11.98 69,207,917

2.06
0.26
2.32
6.97

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

324,050,000

324,050,000 27.73 324,050,000 26.71 324,050,000 32.65
321,544,740 27.51 321,544,740 26.50 321,544,740 32.40
60,305,000 5.16 60,305,000 4.97 60,305,000 6.08
332,189,580 28.42 362,087,531 29.84 217,433,970 21.91
1,038,089,320 88.82 1,067,987,271 88.02 923,333,710 93.03
1,168,664,288 100.00 1,213,298,520 100.00 992,541,627 100.00
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกําไร – ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
%
บาท
%
รายได
รายไดจากการขาย
1,536,483,766 95.67 1,471,543,514 98.09
รายไดอื่น
อื่นๆ
69,592,673 4.33 28,629,966 1.91
รวมรายได
1,606,076,439 100.00 1,500,173,480 100.00
คาใชจาย
ตนทุนขาย
1,094,769,754 68.16 827,944,231 55.19
คาใชจายในการขาย
48,898,589 3.04 40,524,561 2.70
คาใชจายในการบริหาร
50,612,726 3.15 111,153,822 7.41
(โอนกลับ) คาเผื่อการลดมูลคาสินคา
คาใชจายอืน่
6,701 0.01
896,985 0.06
รวมคาใชจาย
1,194,287,770 74.36 980,519,599 65.36
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 411,788,669 25.64 519,653,881 34.64
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนติ ิบคุ คล
(85,260,770) (5.31) (131,964,320) (8.80)
กําไรสําหรับป
326,527,899 20.33 387,689,561 25.84
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
326,527,899 20.33 387,689,561 25.84
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
1.01
1.20
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2553
บาท

%

825,391,255 97.56
20,685,871 2.44
846,077,126 100.00
591,145,944
29,025,563
61,625,446
(251,136)
464,053
682,009,870
164,067,256
(23,287)
(41,495,987)
122,547,982
122,547,982
0.38

69.87
3.43
7.28
(0.03)
0.06
80.61
19.39
(4.90)
14.48
14.48
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
411,788,669
519,653,881
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
85,804,235
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
94,645,110
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ
791,173
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
6,701
133,421
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(289,254)
(2,879,342)
คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
6,538,461
6,428,304
(717,730)
คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ)
25,489
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายดอกเบีย้
512,715,176
609,213,942
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่
(24,292,014)
(41,070,994)
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน
1,993,621
(1,847,139)
สินคาคงเหลือ
(14,894,831)
(70,401,298)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(2,004,480)
109,177
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
601,691
(1,401,271)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :เจาหนี้การคา
10,588,154
11,286,428
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9,377,880
7,529,738
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
(62,289)
(3,867,073)
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
494,022,908
509,551,510
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
(108,083,410)
(80,732,042)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
385,939,498
428,819,468
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2553
บาท
164,043,969
84,025,385
756,825
167,337
(882,166)
(251,136)
(8,661)
23,287
247,874,840
30,462,440
114,263
(3,152,164)
339,601
3,449,105
(4,976,277)
(2,518,696)
(3,561,490)
268,031,622
(23,287)
(44,758,195)
223,250,140

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2555
บาท
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจําลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดจายเพื่อซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม :
รายการที่ไมใชเงินสด
โอนตนกลาปาลมเปนสินคาคงเหลือ
ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดจายชําระ

2554
บาท

2553
บาท

487,077
(110,748,362)
(279,752)
(110,541,037)

6,059,400
3,654,725
(60,277,134)
(178,999)
(50,742,008)

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

(356,425,850)
(356,425,850)
(81,027,389)
271,225,901
190,198,512

(243,322,110)
(243,322,110)
134,755,350
136,470,551
271,225,901

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

6,376,422
1,509,993

4,043,492
19,865,840

5,320,400
16,188,723
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ค. อัตราสวนทางการเงิน – งบการเงินรวม
2555
อัตราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
เทา
ระยะเวลาเก็บหนี้ (เฉลี่ย)
วัน
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
เทา
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
วัน
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
เทา
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
Cash Cycle
วัน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )
อัตราสวนกําไรขั้นตน
%
อัตราสวนกําไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน
%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย
เทา
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio )
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถอื หุน
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
เทา
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
เทา
(Cash Basis)
กําไรสุทธิตอหุน
บาทตอหุน
เงินปนผลจากงวดผลการดําเนินงานตอหุน
บาทตอหุน
การจายเงินปนผลตอหุน
บาทตอหุน
อัตราการจายเงินปนผล
%
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2554

2553

4.0
2.7
25.8
14
9.1
39
33.1
11
43

3.6
2.7
54.6
7
11.5
31
40.1
9
29

3.8
3.1
38.1
9
18.9
19
86.6
4
24

27.5
20.3
31.5

42.9
25.8
36.3

27.7
14.5
13.3

27.9
43.0
1.3

32.0
50.5
1.2

12.3
15.4
0.8

0.13
n.a.

0.14
n.a.

0.07
n.a.

-

1.01
0.90
1.10
89.1

1.20
1.10
0.75
91.6

0.38
0.35
0.40
89.9
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2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
2.1) ภาพรวมทางดานการปฏิบัติงาน
1) การเพิ่มกําลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
• บริษัทไดรับการอนุมัติจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ใหขยายกําลังการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพเพื่อจําหนาย ตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) จาก 1 เมกะวัตต เปน 2 เมกะวัตต สวน
โครงการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณา
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และคาดวาจะไดรับการอนุมัติใหเปดดําเนินการไดภายในไตรมาสแรก
ของป 2556
ในป 2555 บริษัทไดขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไปแลว 3,562,855 กิโลวัตต-ชม. คิด
เปนจํานวนเงิน 11.3 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 บริษัทไดขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 3,557,340 กิโลวัตต-ชม. คิดเปนจํานวนเงิน 10.9 ลานบาท
• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดกระบี่ ไดเขารวมกิจกรรมใน โครงการ Benchmarking ซึ่งเปน
โครงการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจัด
โดยกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (Industrial Cluster Development) และกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม
• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจังหวัดกระบี่ไดทําการปรับปรุงยายกระบวนการสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลม
ใหอยูใกลกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบเพื่อลดการสูญเสียในระหวางการขนสงเมล็ดในปาลม
ระหวางกระบวนการทั้งสองและขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 7 ตันตอชั่วโมงดวยการติดตั้ง
เครื่องสกัดน้ํามันปาลมเมล็ดในเพิ่มอีก 2 เครื่อง ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมให
สูงขึ้น
• บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนสงผลปาลมสดในสวนปาลม โดยใชระบบหมุนเวียน
กระบะใสผลปาลมสดจากภายในแปลงสงโรงงาน (hook loader) ซึ่งจะใชรถบรรทุกนอยลง ทํางาน
ไดรวดเร็วและปริมาณมากขึ้น ลดตนทุนการขนสงและลดการสูญเสียผลผลิตจากการเก็บรวบรวม
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ทะลายปาลมและผลรวง ในขั้นตนเพิ่มจํานวนรถพวงติดเครน 2 คัน 8 กะบะ เปนมูลคากวา 16
ลานบาท รวมถึงการนํารถไถขนาดเล็ก 36 - 40 แรงมาพรอมเทรลเลอรมาใชรวบรวมผลปาลมสด
จากตนปาลมมายังจุดรวบรวมเพื่อทดแทนการใชแรงงานที่ขาดแคลน ตลอดจนการใชรถไถขนาด
47 - 80 แรงมา เพื่อใชในการคลุมทะลายเปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตใหแกตนปาลมน้ํามัน โดยเพิ่ม
จํานวนอีก 19 คัน คิดเปนมูลคา กวา 12 ลานบาท นอกจากนั้น ยังไดปรับปรุงถนนในสวนของ
บริ ษัท ทั้ ง หมดเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการขนสง ผลผลิ ต และรั ก ษาสภาพรถบรรทุ ก รวมเป น
ระยะทางทั้งหมดมากกวา 100 กิโลเมตร เปนมูลคากวา 13 ลานบาท
2) การไดรับรางวัลและการรับรองตามมาตรฐานตางๆ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจังหวัดกระบี่ไดรับการขึ้นทะเบียนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism : CDM) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555
• บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด(มหาชน) ไดรับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards
ในโครงการสงเสริมสถานประกอบการรวมพลังสรางความรับผิดชอบตอสังคมเปนสุขอยางยั่งยืน
(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
• โรงงานสกั ดน้ํ ามั นปาล มดิ บ จั งหวั ดกระบี่และสวนปาล มน้ํ ามั นของบริ ษัท ได ข อรั บ การรับ รอง
มาตรฐานการผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
Certification ในรูปแบบ Mass Balance (MB) และคาดวาจะไดรับการรับรองภายในไตรมาสแรกป
ของ 2556
• หลังจากบริษัทไดรับการคัดเลือกเปน 1 ใน 4 บริษัท ใหเขารวมโครงการนํารองเพื่อสนับสนุนให
กลุมเกษตรกรรายยอยอิสระไดรับการรับรองการจัดการสวนปาลมอยางยั่งยืนภายใตมาตรฐาน
RSPO มาตั้งแตป 2553 บัดนี้ โครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลวและผานการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการบริหาร RSPO (RSPO EB) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 โดยกลุมเกษตรกรรายยอย
อิสระดังกลาวนับเปนกลุมเกษตรกรกลุมแรกของโลกที่ไดรับการรับรอง ซึ่งโครงการนี้ไดรับการ
สนั บ สนุ น จากองค ก รความร ว มมื อ ทางวิ ช าการของเยอรมั น (GIZ) และสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร
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2.2) ภาพรวมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
1) กิจกรรมสรางสัมพันธภาพและภาพลักษณที่ดรี ะหวางโรงงานกับชุมชน
บริษัทมีกิจกรรมสรางสัมพันธภาพและภาพลักษณที่ดีระหวางโรงงานกับชุมชน ซึ่งไดปฏิบัติตอเนื่องตลอด
มา ดังนี้
o มอบอุป กรณ ค อมพิว เตอร เพื่ อใช เปนสื่อ การเรียนการสอนใหกับโรงเรียนในพื้ นที่ บริเ วณรอบ
โรงงาน
o จัดพิธีปลอยพันธุปลาคืนสูแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ณ บริเวณ
ฝายคลองปกาสัย หมูที่ 4 ตําบล เหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีรองผูวา
ราชการจังหวัดกระบี่เปนประธานในพิธี
o รวมกิจกรรมปลูกตนไมรวมกับชุมชน และรวมดูแลตนไมถวายแมของแผนดิน ครั้งที่ 2 ประจําป
2555 ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวนตําบลชัยบุรี และไดนําตนกลาจําปาทอง จํานวน 200 ตนไป
รวมมอบใหเพื่อใชในกิจกรรมในครั้งนี้
2) สงเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย และจัดการแขงขันกีฬาแกเยาวชนในทองถิ่น
บริ ษั ท ไดจั ดกิ จกรรมขึ้ นภายในโรงงาน และเข า ร วมกิจ กรรมกั บ ชุมชนท องถิ่ น เพื่อ ส ง เสริ ม และรั ก ษา
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยไว และยังเปนการสรางสัมพันธที่ดีกับชุมชน เชน กิจกรรมรดน้ําดํา
หัวพนักงานอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต กิจกรรมงานบุญตางๆ และรวมการแขงขันกีฬาในกิจกรรมกีฬา
เทศบาลควนคุนสัมพันธ เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด
3) บริจาคโลหิต
บริษัทไดเขารวมในกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสตางๆ
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4) โครงการมอบทุนการศึกษา
บริษัทจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ตาม
เงื่อนไขนโยบายทุนการศึกษาบุตรพนักงาน โดยมีผูประสงคขอรับทุนทั้งสิ้นจํานวน 45 ราย
5) โครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีทดแทนสวนเกา
บริษัทจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีทดแทนสวนเกา จัดบูทใหความรูแกผูเขารวมชม
งาน เผยแพรผลงานของบริษัท และบรรยายใหความรูแกผูที่มารวมงาน ไดแก เกษตรกรและขาราชการ
กรมสง เสริ มการเกษตร เกี่ย วกั บการใชนโยบายหลัก 3 ด.ในการจัดการสวนปาล ม ซึ่ งหลักการ 3 ด.
หมายถึง 1. พันธุปาลมดี 2. การจัดการและดูแลรักษาดี 3. การเก็บเกี่ยวผลผลิตดี
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2.3) ภาพรวมทางดานการเงิน
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของสวน
ปริมาณผลผลิตปาลมสดรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 7.4 โดยผลผลิตที่มาจากสวนที่เปน
พื้นที่ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 32.2 ในขณะที่ผลผลิตที่มาจากสวนที่เปนพื้นที่สัมปทานลดลงรอยละ
12.8 ทั้งนี้เนื่องมาจากปาลมในสวนที่เปนพื้นที่ของบริษัทนั้นเริ่มอยูในชวงที่ใหผลผลิตเต็มที่ สวนปาลมใน
สวนที่เปนพื้นที่สัมปทานนั้นเริ่มใหผลผลิตลดลง เนื่องจากอายุปาลมมากและอยูในชวงที่ตองทําการปลูก
ทดแทน ซึ่งบริษัทอยูในระหวางดําเนินการขอตอสัญญาสัมปทานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ผลปาลมสดตอเฮกแตรในสวนของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2.4 โดยผลผลิตจากสวนที่เปนพื้นที่ของ
บริษัทเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 19.9 ในขณะที่ผลผลิตจากสวนที่เปนพื้นที่สัมปทาน ลดลงรอยละ 12.8 จากเหตุผล
ที่กลาวมาขางตน
ปริมาณน้ําฝนในป 2555 นั้น อยูในระดับเดียวกับป 2554 ซึ่งเปนปจจัยที่สงเสริมใหปริมาณผลผลิตรวมของ
บริษัทเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงานของโรงสกัด
บริษัทเพิ่มปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกรอยละ 25.7 ประกอบกับปริมาณผลปาลมสดรวมจาก
สวนของบริษัท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 สงผลใหปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูโรงสกัดเพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ
15.6 โดยสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทในป 2555 คิดเปนรอยละ
48.5 และ 51.5 ของผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด ซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกับป 2554 คิดเปนรอยละ
44.6 และ 55.4
ตนทุนผลปาลมสดที่ซื้อจากภายนอกลดลงรอยละ 5.1 โดยเกิดจากกลไกอุปสงคอุปทานของตลาด ในขณะ
ที่ตนทุนผลปาลมสดจากสวนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 24.8 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากนโยบายการปรับอัตรา
คาจางขั้นต่ํา คาปุย และการปรับปรุงถนนในสวนที่เพิ่มขึ้น จึงสงผลใหตนทุนผลปาลมสดที่ใชในการผลิต
ทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 7 และตนทุนน้ํามันปาลมดิบตอตันของโรงสกัดเพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ
8
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สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1817/2539 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2539 ซึ่งบริษัท ไดรับลดหยอนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดตามบัตรสงเสริมนี้ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติไดสิ้นสุดลงในเดือน
กุมภาพันธ ป 2554
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลม
ดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอชั่วโมง ซึ่งบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวม
คาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิต
ไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซึ่งบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ บริษัท
ไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 สําหรับกิจการผลิต
เมล็ดพันธุปาลม กิจการที่ควบคุมรวมกันไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ ซึ่งกิจการที่ควบคุมรวมกันยังไมไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว
รายไดจากการขาย
บริษัท และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสําหรับป 2555 เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 64.9 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 4.4 ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น สงผลใหปริมาณการขายน้ํามันปาลมดิบ
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.5 ในขณะที่ราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยลดลงรอยละ 7.9
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร
• บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 71.3 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ
56.3 ในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนผลปาลมสดเพิ่มขึ้นรอยละ 7 คาใชจายที่เกี่ยวกับ
พนั กงานเพิ่มขึ้ นจากการปรับอั ตราค า จางขึ้น ต่ํา ร อยละ 23.6 และคาใชจ ายในการบํ ารุง รัก ษา
เครื่องจักร สงผลใหตนทุนน้ํามันปาลมดิบตอตันของโรงสกัดเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 ประกอบกับราคา
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ขายถัวเฉลี่ยตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมที่ลดลงรอยละ 7.9 และ 21.9
ตามลําดับอีกดวย
• คาใชจายในการขาย เพิ่มขึ้น 8.4 ลานบาท เนื่องจากคาขนสงที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้น
• คาใชจายในการบริหาร ลดลง 60.5 ลานบาท เนื่องจากคาที่ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ฟองรองผูขายเครื่องจักรในตางประเทศ
กําไร
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทั้งในเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายเพียงรอยละ 4.4 ตนทุนขายที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 32.2 ราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมที่ลดลงรอยละ
7.9 และ 21.9 ตามลําดับ สงผลใหบริษัท และบริษัทยอย มีกําไรขั้นตนลดลง 201.9 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 31.4 แตเนื่องจากคาใชจายในการขายและการบริหารที่ลดลง ประกอบกับรายไดอื่นที่เพิ่มขึ้นทําให
บริษัท และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ ลดลง 61.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 15.8 และกําไรตอหุนในป 2555
เทากับ 1.01 บาท (2554 : 1.20 บาท)
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
กําไรสุทธิที่ลดลง ของบริษัท และบริษัทยอย ป 2555 ทําใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน ลดลงจากรอยละ
36.30 ในป 2554 เปนรอยละ 31.45 ในป 2555
อัตราการจายเงินปนผล
ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป 2554 ใน
อัตราหุนละ 0.50 บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของป 2554 อัตราหุนละ 0.60 บาท ดังนั้น
เงินปนผลจายจากผลดําเนินงานของป 2554 ทั้งสิ้นเทากับอัตราหุนละ 1.10 บาท คิดเปนรอยละ 91.8 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีแลว การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดจายเงินปน
ผลใหแกผูถอื หุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป
ในระหวางป 2555 บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลดําเนินงานของป 2555 ไปแลว ใน
อัตราหุนละ 0.60 บาท
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มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 3.20 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 324.05 ลานหุน) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ที่มีมูลคาตามบัญชีตอหุน
เทากับ 3.30 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 324.05 ลานหุน)
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ในป 2555 บริษัท และบริษัทยอย มีสินทรัพยทั้งหมด 1,168.7 ลานบาท ลดลงจาก 1,213.3 ลานบาท
คิดเปนลดลงรอยละ 3.7 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ลดลงเปนรอยละ 27.9 (2554 : รอยละ
31.9) สาเหตุหลักมาจากรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่สําคัญ ดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 81 ลานบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ลดลง
ในขณะที่เจาหนี้การคา และสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
• ลูกหนี้การคา เพิ่มขึ้น 24.3 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นในชวงปลายป
• สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 21.2 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากการผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ซึ่งมาจากปริมาณผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น 18.1 ลานบาท มาจากการการปรับปรุงในอาคาร เครื่องจักร
และการซื้อรถบรรทุกเพื่อทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพ
• ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม ลดลง 26.1 ลานบาท เนื่องจากคาเสื่อม
ราคาประจําป
แหลงที่มาของเงินทุน
โครงสรางของเงินทุน บริษัท และบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2555 เทากับ
0.13 เทา ลดลงเล็กนอยจากป 2554 ซึ่งเทากับ 0.14 อยางไรก็ตามโครงสรางเงินทุนของบริษัท ยังคงมา
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป
สวนของผูถือหุน บริษัท และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุน ลดลงจากป 2554 จํานวนเงิน 29.9 ลานบาท
จากการที่บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2555 ที่ลดลง นอกจากนี้บริษัทมีการจายเงินปนผลงวดสุดทายของป
2554 และเงินปนผลระหวางกาลป 2555 รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 356.4 ลานบาท
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หนี้สิน บริษัท และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งหมด 130.6 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินหมุนเวียน 98.5 ลานบาท
และหนี้สินไมหมุนเวียน 32.1 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จํานวน 14.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.1 ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจาก
• เจาหนี้การคาลดลง 7.8 ลานบาท ซึ่งเปนเจาหนี้คาเครื่องจักร
• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง 22.8 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธิ และอัตราภาษีทลี่ ดลง
• หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 9.4 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาคาแรงและโบนัสคางจาย ภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
• สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 6.5 ลานบาท เนื่องมาจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน
สภาพคลองทางการเงิน
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2555 บริษัท และบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 190.2 ลานบาท
ลดลง 81 ลานบาท จากชวงเวลาเดียวกันของป 2554 ที่มีอยูจํานวน 271.2 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
• เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2555 จํานวน 385.9 ลานบาท ลดลงจากป 2554
เปนจํานวนเงิน 42.9 ลานบาท สวนใหญมาจากผลประกอบการที่ลดลง ดังที่ไดกลาวไปแลว
ขางตน
• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2555 จํานวน 110.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป
2554 ที่ ใ ช ไ ป 50.7 ล า นบาท เพิ่ มขึ้ น 59.8 ล า นบาท เนื่ อ งมาจากการปรั บ ปรุ ง อาคาร
เครื่องจักร และซื้อรถบรรทุกทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพ
• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของป 2555 จํานวน 356.4 ลานบาท เปนเงินปนผลจาย
สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 สําหรับป 2554 จํานวนเงิน 162 ลานบาท และเงินปน
ผลจายระหวางกาลของ 9 เดือนสําหรับป 2555 จํานวนเงิน 194.4 ลานบาท
จากกระแสเงินสดที่ไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2555 บริษัท และบริษัท
ยอย มีเงินสดลดลง 81 ลานบาท ประกอบกับเงินสดตนป 2555 ที่เพิ่มขึ้น 134.8 ลานบาท ทําใหเงินสด
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555 จํานวนเงิน 190.2 ลานบาท
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงิน
• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 4.04 เทา ในป 2555 สูงกวาป 2554
ซึ่งเทากับ 3.62 เทา สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง
• อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 2.72 เทา ใกลเคียงกับป
2554 ซึ่งเทากับ 2.71 เทา
• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 3.92 เทา ในป
2555 (2554 : 3.58 เทา) มีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงมากกวาการลดลงของ
เงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน
รายจายลงทุน
บริษัท มีรายจายลงทุนในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและโครงการการปลูกปาลม
ทดแทน
• โครงการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2544
ไดเสร็จสิ้นลงแลว 92.3% สวนการปลูกปาลมทดแทนในพื้นที่ที่เปนสัมปทานในสวนชัยบุรีและ
เคียนซา ซึ่งจะหมดอายุในสิ้นปหนานั้นตองขึ้นอยูกับนโยบายการตออายุสัมปทานของรัฐบาล
• รายจายลงทุนของบริษัท ในอนาคตยังคงเปนการซื้อเครื่องจักร รถบรรทุกที่ใชในการขนสงผล
ปาลมสดและอุปกรณ ทดแทนทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องใชที่
สามารถทดแทนแรงงาน
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
อางถึง “ปจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน” ที่ไดกลาวไปแลวขางตน
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบ
บัญชีเดียวกัน โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชี
ดังนี้
ป 2556
ป 2555
คาสอบบัญชีของบริษัท
930,000 บาท
930,000 บาท
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 1 บริษัท
60,000 บาท
60,000 บาท
295,000 บาท
คาสอบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 265,000 บาท
1,285,000 บาท
รวม
1,255,000 บาท
2) คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทไดมีการจายคาตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขาเครื่องจักรและรายงานผลการ
ดําเนินงานที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก BOI ดังนี้

คาตรวจสอบโครงการ BOI
คาตรวจสอบของบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม

ป 2555
200,000 บาท
-0- บาท
200,000 บาท

หนา 94 : UPOICTO

ป 2556
200,000 บาท
100,000 บาท
300,000 บาท

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

1.14 ขอมูลอืน่ ที่เกี่ยวของ
- ไมมี -

หนา 95 : UPOICTP

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายกานขอมูลประจําป ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2556 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรอง
ความถูก ต องแล ว บริษั ทไดมอบหมายให นางสาวอัญ ชลี สืบ จันทศิริ เปนผู ลงลายมื อ ชื่อ กํากั บ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว
บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ตําแหนง

ชื่อ

ลายมือชื่อ

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร
2. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
ชื่อ

กรรมการบริหาร
ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการบริหาร
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
1. กรรมการและผูบ ริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษทั ฯ มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการและผูบ ริหาร
1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายเสงี่ยม สันทัด
5. นายวัง ชาง ยิง
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

ตําแหนง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนด
คาตอบแทน, กรรมการสรรหา
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน, ประธาน
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
กําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร

9. นายอําพล สิมะโรจนา

กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัทและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

10. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม

ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ

8. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต

11. นายธีระ ทิพยศักดิ์

ผูจัดการฝายโรงงาน

12. นายศรุต ชลธาร

ผูจัดการฝายสวน

13. นางสาวเทียมรส จินะกัน

ผูจัดการแผนกบัญชี
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รายละเอียดของกรรมการและผูบ ริหารของบริษัท
1. นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา
อายุ
64 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ 3
บริษัท
- กรรมการ
5
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 6/2001
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
รุนที่ 5/2005
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
Refresher รุนที่ 1/2005
ประสบการณ
 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด
(มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร
จํากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, กสท, ปตท,
ทอท
รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2. นายสมชัย จงสวัสดิช์ ยั
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
อายุ
55 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 36/2003
ประสบการณ
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 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 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
หนา 99 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน,
ประธานกรรมการสรรหา
อายุ
69 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
รุนที่ 29/2004
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
รุนที่ 4/2005
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 56/2005
ประกาศนียบัตร Finance for non-finance Director
(FND) รุนที่ 15/2005
ประกาศนียบัตร Improving the Quality of Financial
Reporting (QFR) รุนที่ 3/2006ประสบการณ
ประสบการณ
 กรรมการ บริษัท โชติชลิต จํากัด
 กรรมการ บริษัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
หนา 100 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

4. นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา
อายุ
66 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน
และการเมือง รุน 1 (วปอ. 2546)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
รุนที่ 22/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 51/2004
ประสบการณ
 กรรมการสมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ อาร พี ซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)
กรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
กรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากร ภาคที่ 1
เลขานุการกรมศุลกากร
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
หนา 101 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

5. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
52ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
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
(บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
หนา 102 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหาร
อายุ
54 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุน 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP)
รุน 26/2008
ประสบการณ
 เลขานุการบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 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

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
หนา 103 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
กรรมการบริหาร
อายุ
44 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุน 36/2003
ประสบการณ
 ผูชวยฝายบริหารและผูจัดการแผนกวิเคราะห
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิ ัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
ผูชวยผูอ ํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย คาเธยแคปปตอล จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
หนา 104 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

8. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
72 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.07
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
สังคมวิทยามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประสบการณ
 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง
9. นายอําพล สิมะโรจนา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หมายเหตุ :



56 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุน 37/2003

ประสบการณในปจจุบัน
หนา 105 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการฝายโรงงาน บริษท
ั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
ผูชวยผูจ ัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
10. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม
ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ
อายุ
59 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.01
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต เคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประสบการณ
นักเคมี บริษทั เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด
11. นายธีระ ทิพยศักดิ์
ผูจัดการผายโรงงาน
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หมายเหตุ :



44 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณในปจจุบัน
หนา 106 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษัท กริฟฟทท แลบอราทอรี่ส (ประเทศไทย) จํากัด
รองผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษัท ผลิตภัณฑอาหารสุนี จํากัด
ผูจัดการฝายผลิต บริษัท คอรน โปรดักส อํามาดาส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูชวยผูจ ัดการแผนกประกันคุณภาพ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
12. นายศรุต ชลธาร
ผูจัดการฝายสวน
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

51 ป
ไมมี
ไมมี
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วทบ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
หนา 107 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

13. นางสาวเทียมรส จินะกัน
ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

54 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ
หัวหนางานบัญชีการเงิน บริษัท ใบยาเอเชียอาคเนย จํากัด
หัวหนางานบัญชีการเงิน บริษัท พันธศรีวิวฒ
ั น จํากัด

หมายเหตุ : กรรมการลําดับที่ 2, 5, 6 และ 7 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กําหนดในหนังสือรับรอง

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
หนา 108 : UPOICTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบ ริหารบริษัทฯที่ดํารงตําแหนงเปนผูบ ริหารในบริษทั ยอย
และบริษัททีเ่ กี่ยวของ

ชื่อ

1
2
3
4

นายวัง ชาง ยิง
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
นางสาวปยธิดา สุขจันทร

กิจการที่
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
ควบคุม
รวมกัน
บริษัท
บจก. บจก.
บจก.
บจก.
LST UFC UNF พันธศรี พันธศรี ประจักษ สยามเอ
วิวัฒน
วิวัฒน ลิทปาลม

/
//
//
//

//
//
//

X

X
/
/
/

/
/
/

/
/
/

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ LST หมายถึง บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
/ หมายถึง กรรมการ
UFC หมายถึง บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
// หมายถึง กรรมการบริหาร UNF หมายถึง บริษัท ยูเนีย่ นฟรอสท จํากัด

หนา 109 : UPOICTR

X
//
//

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
บริษัทฯมิไดรายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวา
รอยละ 10 ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2555 ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่
ไมมีนัยสําคัญตามประกาศของ กลต.

หนา 110 : UPOICTS

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏใน
รายงานประจําปแลว เห็นวางบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
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 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน
และเพี ย งพอที่ จะรัก ษาไวซึ่ง ทรัพ ยสิน และเพื่ อป อ งกันไม ใ หเ กิ ด การทุจริ ต หรือ การดํ าเนิน การที่
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
ในการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร
ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
โดยไมพบการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่น
อยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานกรรมการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
หนา 111 : UPOICTT

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระดังตอไปนี้
นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบ
นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการตรวจสอบ
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความ
รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินของบริษัทเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวางบการเงินได
แสดงฐานะการเงินของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบ
การควบคุมภายในบริษัท ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และ
นําเสนอตอฝายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2555 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 2555 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก
โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวยจํานวน 1 ครั้ง ซึ่งผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชี
ภายนอกอยางครบถวนและไมพบขอบกพรองใดๆ
4. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
ที่จะมีผลบังคับใช และการเตรียมความพรอมของบริษัท
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 2556 รวมถึ ง
กําหนดคาตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบประจําป 2555
หนา 112 : UPOICTT

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

6. พิจารณารายการในแบบสํารวจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทยังไมไดนํามา
ปฏิบัติตามหลักการกํากับที่ดีของกิจการ
7. รายงานผลการประชุ ม และผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการบริษัท
8. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เพื่อ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป
2556 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2556
9.
พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบั ติ ตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Government Self Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ไมพบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ 2556
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