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แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.1

ประวัติความเปนมา

ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทฯ คือ นายวิชัย นามศิริชัย ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและพานิชยเปน
นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2521 ดวยเงินทุนจดทะเบียน 20
ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดิบจากผลปาลมสด โดยบริษัทฯมีสวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของ
ตนเองมีพื้นที่ปลูกรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎรธานี
ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดีซี ซึ่งเปนสถาบันการเงินเพื่อการ
พัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
หลังจากซื้อหุนรอยละ 47 ของบริษัทฯ จากกลุมผูถือหุนทั้งชาวตางประเทศและในประเทศ
ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2537 วันที่ 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 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 ซึ่งเปนเจาของสัมปทานสวนปาลมน้ํามันสองแหง มีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดมากกวา
21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนหุนดังกลาวมีมูลคารวมทั้งสิ้น 274 ลานบาท ผลจากการ
รวมกิจการกับ บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัดในครั้งนี้ ทําใหบริษัทฯมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในประเทศไทย
คือ มากกวา 44,440 ไร
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนจากผูถือหุนราย
ใหญของบริษัทฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN
BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เมื่อรวมกับหุนเดิม
ที่มีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทําใหบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 66.29
ณ สิ้นป 2556 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 69.96

หนา 1

แบบ 56-1

1.2

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจน้ํามันปาลมที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการแขงขันระดับโลก

พันธกิจ
1. สรางศักยภาพในธุรกิจน้ํามันปาลมตั้งแตการเพาะเมล็ดพันธุ การผลิตตนกลา การเพาะปลูก การสกัด
น้ํามัน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหสามารถแขงขันไดและเปนที่ยอมรับในอนาคต
2. ดําเนินธุรกิจน้ํามันปาลมที่ใหมูลคาสูงดวยการมุงเนนในดานงานคนควาวิจัย พัฒนาสายพันธุปาลม
น้ํามันที่ใหผลผลิตสูง ปรับตัวไดดีในทุกพื้นที่การเพาะปลูกตรงตามความตองการของเกษตรกร รวมถึง
การใหบริการที่ดีเยีย่ มตอลูกคา
3. ใชเทคโนโลยีการผลิตและการคนควาวิจัยที่ทันสมัย ดวยระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสากล
พรอมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
4. ใหความสําคัญอยูเสมอตอสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสรางความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคา เกษตรกร และจัดสรรประโยชนตอบแทนแกผูถอื หุนและผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม
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1.3

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในปที่ผา นมา
1. การแตงตั้งรองประธานกรรมการ, กรรมการผูจัดการ และกรรมการใหม
•

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติแตงตั้ง นางสาว
อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ แทนนายสมชัย จง
สวัสดิ์ชัย ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยใหมีผลทันที
• การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 มีม ติแตงตั้ง นางสาว
อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ แทนนายสมชัย จงสวัสดิ์
ชัย ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยใหมีผลวันที่ 1 กันยายน 2556
• ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติแตงตั้งนายอําพล สิ
มะโรจนาเปนกรรมการแทนที่นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

2. การไดรบั การรับรองโครงการผลิตปาลมน้าํ มันและน้าํ มันปาลมอยางยัง่ ยืน
ภายใตกรอบ RSPO
บริษัทไดรับการรับรองโครงการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 โดยเปนรูปแบบ Mass
Balance (MB) ทั้งในสวนของสวนปาลมและโรงงานสกัดของบริษัท รวมทั้งสวนปาลมของเกษตรกร
รายยอยที่อยูในโครงการนี้ โดยสามารถผลิตและจําหนาย CPO ที่มี RSPO Certified ไดที่ 20,000
ตันตอป

3. การซื้อที่ดินเพื่อปลูกปาลมน้าํ มันใน จ.กระบี่
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติใหบริษัทซื้อ
ที่ดินที่จังหวัดกระบี่ และอนุมัติใหบริษัทกูเงินจากธนาคารเพื่อใชในการซื้อที่ดินตามที่ฝายจัดการ
เสนอ ที่ดินดังกลาวตั้งอยูที่อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดที่ดินจํานวน 70
แปลง เนื้อที่ 1,676 ไร 51.5 ตารางวา (268.16 เฮคตาร) และตนปาลม จํานวน 18,816 ตน มูลคา
ทั้งสิ้น 480,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคในการซื้อที่ดินดังกลาวเพื่อใชในการปลูกตนปาลม
น้ํามัน แหลงเงินทุนที่ใชเปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
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1.4

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

99.98%
บจ. พันธศรีวิวัฒน
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

99.99%
บจ. พันธศรี
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี)

1.5

50%
บจ. สยามเอลิทปาลม
(กิจการที่ควบคุมรวมกัน)

99.99%
บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)

ความสัมพันธกับกลุม ธุรกิจของผูถือหุน ใหญ

ในป 2556 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสด
ใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 71 ของมูลคาการขายทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตาม
ธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณี
การคาของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการขาย
ใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น
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2.

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ ผู
ถือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมดิบ ผลิตน้ํามัน
พืชตรา หยก และผลิตภัณฑอื่นเชน ไขมันผสม และเนยเทียม เปนตน
บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 274 ลาน
บาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซึ่งเปนเจาของสวนปาลมน้ํามัน โดยบริษัทฯ
ไดมีการเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด นอกจากนี้แลวบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดถือหุน
99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500
หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท
โดยออกเปนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) ทั้งสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันใน
เขตพื้นที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิ้น 30,600 ไร จากกรมปาไมเปน
ระยะเวลา 30 ป มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันอยู 21,349 ไร
นอกจากนั้น เมื่อตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด (ทุนจด
ทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เพื่อดําเนินการ
ผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม โดยเปนการรวมทุนกับ Center de Cooperation Internationale en Recherche
Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึ่งเปนองคกรพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฝรั่งเศส มีความ
เชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50 ตอมาใน
ป 2552 CIRAD ไดจัดตั้งบริษัทยอยชื่อบริษัท ปาลมเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรั่งเศส) แลวโอนหุนที่ถืออยูใน
บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด ทั้งหมดใหแก บริษัท ปาลมเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรั่งเศส)
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท ฯ มี พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ซึ่ ง เป น สวนของบริ ษั ท เองจํ า นวน
24,303.32 ไร เมื่อรวมกับพื้นที่ที่สัมปทานที่บริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมด
45,652.26 ไร หรือ 7,304.36 เฮกตาร ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย แตบริษัทก็ยังคง
ตองซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิต
75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ สวน
ผลิตภัณฑอื่นๆ นั้นเปนผลพลอยไดจากการสกัดน้ํามันปาลมดิบ
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โครงสรางรายได
ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย

ปี 2554
%
ล้านบาท
1,233
188
51
1,472

83.76
12.77
3.47
100.00

ปี 2555
%
ล้านบาท
1,311
128
97
1,536

85.35
8.33
6.32
100.00

ปี 2556
%
ล้านบาท
1,133
134
85
1,352

83.80
9.91
6.29
100.00

หมายเหตุ : การจําหนายผลิตภัณฑขางตนดําเนินการโดย UPOIC

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ

1. น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดผลปาลมสด โดยมีอัตราเปอรเซ็นต
น้ํามันมากนอยขึ้นอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสดที่ซื้อจากเกษตรกรรายยอยจะ
ไดอัตราการสกัดน้ํามันอยูที่รอยละ 15–17 แตถาเปนผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองจะไดอัตราการการสกัด
น้ํามันรอยละ 17-19 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
2. น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดเมล็ดในปาลม โดยมี
อัตราการสกัดน้ํามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารสัตว
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น เชน น้ํามันปรุง
อาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเค็ก เนยโกโก ไอศครีม ครีมเทียม สบู แชมพู เทียนไข กลีเซอ
รีน สีอะมินส สวนผสมอาหาร เคมีภัณฑ เคลือบดีบุก อาหารสัตว และอื่นๆ นอกจากนี้ ในปจจุบัน น้ํามันปาลมยัง
ใชเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเปนพลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียมได
น้ํามันปาลมเปนน้ํามันที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมที่สูงกวา และมีเบตาแคโรทีนสูง ซึ่งเปนประโยชน
ตอสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับที่ต่ํากวาน้ํามันพืชชนิดอื่น ทําใหไมเคลือบติดสิ่งที่ทอด ทําใหอาหารที่ทอดมี
สีสวย และเก็บไวไดนาน
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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 หรั บ ทํ า เบเกอรี่

- น้ํา มั น สลั ด

- เนยโกโก

- สารหล อ ลื่ น

- ไขมั น ทํา ลู ก กวาด

- บิ สกิ 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

ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
1. บัตรสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติ
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามรายละเอียดดังนี้
1.1 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการ
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอชั่วโมง และสําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิง
ชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต ซึ่งบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนด
ระยะเวลา 8 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันที่
7 มกราคม 2552
1.2 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550
สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต ซึ่งบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการ บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553
1.3 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550
สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพันธุปาลม กิจการที่ควบคุมรวมกัน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ ซึ่งกิจการที่ควบคุมรวมกันยังไมไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว
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2. การเชาที่ดินสัมปทาน
บริษัทฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ บริษัท พันศรีวิวัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานที่ดินสองแหงคือชัยบุรีและเคียนซาจากบริษัท พันธศรี จํากัด
และบริ ษัท ประจัก ษวิ วัฒ น จํากัด ตามลํ าดั บ ซึ่งทั้งสองเปนบริ ษัทยอ ยของบริษัทพั นธศ รี วิวัฒ น จํากั ด ที่ดิ น
สัมปทานที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานที่ดินอําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร จะ
หมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2558 และสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10,600 ไร จะ
หมดอายุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
สําหรับสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซานี้ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงาน ธนารักษ
จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับ
แตวันที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ไดบันทึก
การตั้งสํารองคาเชาที่ดินดังกลาวไวแลวในงบการเงินจนถึงป 2550
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การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
- กลยุทธการแขงขัน

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็นไดจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ํา และ
นอกจากนั้นน้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวาน้ํามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหในสถานการณทั่วไปน้ํามันปาลมไมมีปญหา
ดานตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ ที่ผานมาบริษัทฯผลิตน้ํามันปาลมเพื่อตอบสนองความตองการ
ในประเทศเปนหลัก ในอดีตที่มีผลผลิตออกมามากเกินความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศ
เอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ บริษัทฯก็
จะสงออกเพื่อที่จะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหบริษัทฯ สามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทางตรงกันขามถาผลผลิต
ปาลมสดออกมานอย ก็จะเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด ซึ่งมีผลทําใหตนทุนสูงขึ้น
เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูในระดับต่ํา โดย
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอยที่สุด และเพิ่มปริมาณผลปาลม
สดเขาสูกระบวนการผลิต
- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 15 โรงงาน และมากกวารอย
ละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบทั้งหมดในประเทศ เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมรายใหญเพียง 2-3 ราย
เทานั้น ดังนั้นในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใช
น้ํามันปาลมทั้งหมดในประเทศ ซึ่งบางครั้งรัฐบาลตองมีการอนุมัติใหมีการนําเขาน้ํามันปาลม เพื่อบรรเทาภาวะตึง
ตัวของปริมาณน้ํามันปาลมในระบบ
ในทางตรงข า มในช ว งที่ มี ผ ลปาล ม สดออกมามาก ก็ จ ะทํ า ให ป ริ ม าณน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ มี ป ริ ม าณมาก
เชนเดียวกัน ซึ่งบริษัทก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขายในประเทศ
- การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริ ษั ท ฯได จํา หน า ยน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ และน้ํ า มั น เมล็ ด ในปาล ม ดิ บ แก โ รงงานกลั่ น น้ํ า มั น พื ช บริ สุ ท ธิ์ แ ละ
โรงงานผลิตไบโอดีเซลเปนหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี กากเมล็ดในปาลม
จะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเลี้ยงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงานเพื่อเปนอาหารสัตว ผูจัดการ
ฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการควบคุมของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา
จุดหมายปลายทางที่จะสง และคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม
- การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ในป 2556 บริษัทฯ ไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ
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ข.

ภาวะการแขงขัน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมป 2556
ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในป 2556 คลายกับป 2555 ในเชิงปริมาณผลผลิต โดยในป 2556
ทั้งปริมาณผลปาลมสดและปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากป 2555 คือประมาณรอยละ
11 และ 13 ตามลําดับ ตอเนื่องจากปลายป 2555 ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศในชวงตนป 2556 ยังคง
ทรงตั ว อยู ใ นระดั บ สู ง โดยในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ สู งเป น ประวั ติ ก ารณ ที่ 386,302 ตั น และอยู ใ นระดั บที่สู งกว า
300,000 ตันมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงเดือนกันยายน สงผลตอราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศชวงเดือนมกราคม กัน ยายน เคลื่ อ นไหวอยูร ะหว าง 23 - 25 บาท/กิ โ ลกรั ม และราคาผลปาลม สดอยู ที่ 3 - 4 บาท/กิ โ ลกรั ม แต
หลังจากที่ภาครัฐไดสงออกน้ํามันปาลมดิบที่รับซื้อเขามาตามโครงการ “ดูดซับน้ํามันปาลมดิบออกจากระบบตลาด
ป 2555/56” ในชวงเดือนตุลาคม ทําใหปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศเริ่มลดลงมาอยูที่ 260,706 ตันใน
เดือนตุลาคมและ 203,999 ตันในปลายป 2556 ทําใหราคาน้ํามันปาลมดิบในชวงปลายป ปรับตัวสูงขึ้นเปน 30 32 บาท/กิโ ลกรัม และราคาผลปาล มสดขยั บขึ้ นมาอยูที่ 5.00 - 5.50 บาท/กิโ ลกรัม มู ลค าทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในป 2556 อยูที่ระดับประมาณ 53,000 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 9 จากป 2555
เนื่องจากราคาเฉลี่ยที่ปรับลดลง
เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชที่ปรับตัวไดดี มีความทนตอสภาพแวดลอม และใหผลผลิตที่ดีเมื่อเทียบกับ
พืชประเภทอื่น จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ประมาณ 200,000 - 300,000 ไร/ป โดยพื้นที่
ที่เหมาะสมต อการปลู กปาลม อยูบ ริเวณภาคใต แ ละภาคตะวัน ออก ซึ่งป จจุ บัน สามารถขยายหรื อ ปลูกปาล ม
ทดแทนไดอยางจํากัด จึงมีการนําปาลมน้ํามันไปปลูกในพื้นที่แถบภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนื อ ทํ า ให ป จ จุ บั น มี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ปาล ม ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต แล ว ประมาณ 4.5 ล านไร อย า งไรก็ ต าม ความ
เหมาะสมของดินที่ใชสําหรับปลูกปาลมมีความสําคัญ ซึ่งอาจจะสงผลตอผลผลิตตอไรลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งจาก
ระดับปรกติ ดังนั้น ควรเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีปจจัยพิจารณา ไดแก จํานวนเดือนที่แหงแลงมีนอย มีระดับ
น้ําใตดินมากพอ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกสายพันธุปาลมที่ทนตอโรค ทนตอความแหงแลงและสามารถให
ผลผลิตเร็ว นอกจากการขยายพื้นที่ปลูกปาลมแลว ยังมีการโคนลมปาลมเกาที่มีอายุประมาณ 23 - 25 ป โดยการ
ปลูกปาลมใหมทดแทน ซึ่งเปนสายพันธุที่ดีและไดรับการปรับปรุงขึ้นมาจากการวิจัยและพัฒนา นับวาเปนโอกาส
ในการเพิ่มผลผลิตตอไรและการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดในอนาคต
สืบเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราคาแรงของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2555 อัตราคาจางขั้นต่ํารายวันใน
จังหวัดกระบี่ เพิ่มขึ้นจาก 184 บาท เปน 257 บาท และตอเนื่องในเดือนมกราคม 2556 รัฐบาลประกาศปรับขึ้น
เปน 300 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาจากเดิม สงผลใหตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลมซึ่งตองใชแรงงานเปนจํานวนมากเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
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ผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบ
ปริมาณผลผลิตปาลมสดโดยรวมในป 2556 มีประมาณ 12 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2555 ประมาณ
1,266,673 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 11.41 โดยผลผลิตสูงสุดอยูในเดือนมกราคมที่ 1,155,916 ตัน ต่ําสุดในเดือน
ธันวาคม ที่ 717,997 ตัน อันเปนผลมาจากอายุตนปาลมที่มากขึ้นจากพื้นที่การเก็บเกี่ยวอยางนอย 200,000 ไร
อยางไรก็ตาม การเกิดฝนแลงในชวง 4 เดือนแรกของป ไดสงผลเสียตอการพัฒนาละอองเกสรของตนปาลม ทํา
ใหผลผลิตตอไรในชวงปลายปลดลง
ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งประเทศในป 2556 อยูที่ 2,135,183 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ12.90 จากป
2555 อัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) โดยเฉลี่ยทั้งปอยูที่รอยละ 17.54 (2555 : รอยละ 17.29)
ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2556 อยูที่ 203,999 ตัน เมื่อเทียบกับ 362,267 ตัน ณ
สิ้นป 2555 (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) อัตราการสกัดน้ํามันที่วัดไดนั้นต่ํากวามาตรฐานทั่วไป เนื่องจากมีการ
แขงขันกันในระดับสูงเพื่อซื้อผลปาลมสดและการประกอบกิจการของลานเทปาลมน้ํามันเกิดขึ้นอยางเสรี โดยไมมี
มาตรการใดๆ เขามาควบคุมดูแล ซึ่งทําใหจํานวนลานเทอิสระเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันลานเทมีจํานวน
ทั้งสิ้นประมาณ 2,000 แหงทั่วประเทศ

ที่มา : กรมการคาภายใน
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ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทย
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ที่มา : กรมการคาภายใน

กําลังการผลิต
การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจาก 80 โรงในป 2555 เปนประมาณ 91 โรงในปจจุบัน ทําให
กําลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 22 ลานตันผลปาลมสดตอป นับวาสูงกวาปริมาณผลปาลมสดที่ออกสู
ตลาดในป 2556 ที่ 12 ลานตันเปนอยางมาก จะเห็นวาอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบอยูที่
ประมาณรอยละ 55 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมีอยูในระดับสูง สงผลตอเสถียรภาพราคาและ
คุณภาพของผลปาลมสด ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศ
ไทย
สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม
ในป 2556 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยลดต่ําลงนับเปนปที่ 2 ติดตอกัน โดยในเดือน
กรกฎาคม ราคาน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ในตลาดล ว งหน า กํ า หนดส ง มอบเดื อ นที่ ส ามของประเทศมาเลเซี ย (Bursa
Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับต่ําสุดที่ 2,170 ริงกิตตอตัน จากนั้นปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องจนมา
ปดแตะระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม ที่ 2,667 ริงกิต ตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2556 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาด
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ลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซียอยูที่ประมาณ 2,416 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,958
ริงกิตตอตันในป 2555 คิดเปนลดลงรอยละ 18 ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดสถานการณตลาดและการเคลื่อนไหว
ของราคาน้ํามันปาลมในป 2556 ไดแก แรงกดดันจากตลาด seed oil ที่มีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเปนจํานวน
มาก แตมีความตองการลดลง ในขณะที่ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบโดยรวมก็ลดลงกวาที่ตลาดคาดการณไว
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย
'000 ตัน
2,500

ปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมดิบของประเทศมาเลเซีย 2553 - 2556
2554

2555

2556
ก.ย.2555 : สูงสุดที่ 2 ลานตัน

2,000

1,500

1,000

500

0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ที่มา : Malaysian Palm Oil Board
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'000 ตัน
3,000

ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือของประเทศมาเลเซีย 2553 - 2556
2554

2555

ธ.ค.2555 : สูงสุดที่ 2.63 ลานตัน

2556

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ที่มา : Malaysian Palm Oil Board

สวนสถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศในป 2556 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวงตัวอยูในชวง
ระหวาง 23.02 - 31.90 บาทตอกิโลกรัม (2555 : 22.95 - 35.90 บาทตอกิโลกรัม) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือน
ของผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 3.43 - 5.53 บาทตอกิโลกรัม (2555 : 3.53 - 6.23 บาทตอ
กิโลกรัม) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 4.16 และ
25.24 บาทตอกิโลกรัม (2555 : 5.31 และ 30.86 บาทตอกิโลกรัม)

หนา 14

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

25.24
23.27

30.86
28.89

36.59
32.63

29.10
27.02

24.33
21.96

28.96
28.56

15.77
15.73

16.89
14.83

20.17
17.58

18.28
17.21

บาท / กิโลกรัม

24.45
24.80

ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
ราคาน้ํามันปาลมดิบตลาดมาเลเซีย
ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม.
ที่มา : กรมการคาภายใน

ราคาผลปาลมทะลายในป 2556
(คุณภาพน้ํามันรอยละ 17; หนาโรงงานสกัดฯ แหลงผลิตสําคัญ)

8
6

2555

ที่มา : กรมการคาภายใน
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ก.ย.

5.53

2556

4.92

ส.ค.

4.22

4.00

ก.ค.

4.38

3.70

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

3.47

4.09

3.43

0

4.02

2

4.09

4
4.05

บาท / กิโลกรัม
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ต.ค.

พ.ย.
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ราคาน้ํามันปาลมดิบ (ขายสงถึงโรงกลั่น) ป 2556

23.73

23.58

24.62

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.

24.68

28.34

31.90

25.12

23.02

23.38

0

24.49

20

25.00

40

25.00

บาท / กิโลกรัม

60

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2556

2555

ที่มา : กรมการคาภายใน

ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศนับเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดสภาวะตลาดและราคาน้ํามัน
ปาลมในป 2556 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของป 2556 ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือระดับสูงถูกยกยอดมาจาก
ปลายป 2555 โดยในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือสูงเปนประวัติการณที่ 386,302 ตัน
และทรงตัวอยูระดับสูงมาโดยตลอด จนกระทั่งไตรมาสที่ 4 ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือเริ่มลดลง เนื่องจากปจจัย
หลัก 3 ประการคือ
1. ในเดือนตุลาคม รัฐบาลสงออกน้ํามันปาลมดิบจํานวน 41,000 ตัน ซึ่งเปนน้ํามันปาลมดิบที่เก็บอยูใน
คลังสินคาเอกชนตั้งแตตนป
2. นโยบายการบังคับใช B7 ซึ่งเดิมจะเริ่มใชวันที่ 1 มกราคม 2557 ทําใหเกิดความตองการ CPO จาก
ผูผลิตไบโอดีเซลเนื่องจากจําเปนตองเริ่มเตรียม stock B100 ไวในชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน
3. ผลผลิตผลปาลมสดมีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัดในชวงไตรมาสที่ 4
จากปจจัย 3 ประการขางตนทําใหปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศเริ่มลดลงจนเหลือ 203,999 ตัน
ในปลายป 2556 ผลักดันใหราคา CPO และ FFB ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตาม ภาครัฐพยายามที่จะรักษาระดับ stock ในประเทศที่เหมาะสมใหอยูที่ระดับ 200,000 230,000 ตันตลอดเวลาเพื่อรักษาดุลยภาพของอุปสงคอุปทานและราคาน้ํามันปาลม จึงไดมีการประกาศชะลอการ
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บังคับใช B7 ออกไปกอน และใหใช B4 จนถึงประมาณเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งเปนชวงที่ผลผลิตปาลมเริ่มออกสู
ตลาด

STOCK รวมในรูปน้ํามันปาลมดิบ ป 2556
400,000

241,781

203,999

260,706

310,664

321,960

361,055

340,567

343,042

368,965

361,327

100,000

386,302

200,000

384,818

ตัน

300,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ค. พ.ย.
2556
2555

ธ.ค.

0

ที่มา : กรมการคาภายใน

คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2557
จากสถานการณปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันออกสูตลาดลดลง สงผลใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบลดลงไป
ดวยในชวง 2 เดือนสุดทายของป 2556 ทําใหราคาผลปาลมปรับตัวสูงขึ้น และจากการที่ปริมาณน้ํามันปาลม
คงเหลือในระบบลดลง ก็ทําใหราคาน้ํามันปาลมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สถานการณดังกลาวจะยังคงเปนเชนนี้ไป
จนกระทั่งถึงฤดูกาลใหมของผลปาลมจะเริ่มมีผลผลิตมากขึ้นในชวงไตรมาสแรกของป 2557 อยางไรก็ตาม หาก
ราคาผลปาลมปรับลดลงต่ํากวา 4 บาท/กิโลกรัมเมื่อใด ก็อาจจะเกิดเหตุการณชุมนุมประทวงจากกลุมเกษตรกร
และภาครัฐก็จะตองเขามาแทรกแซงโดยการออกมาตรการแกไขระยะสั้น เปนเชนนี้เรื่อยไป แนวทางแกไขที่นาจะ
เปนรูปธรรมในระยะยาว ไดแก การกําหนดสัดสวนการผสม CPO ในน้ํามันดีเซล โดยสามารถปรับใหยืดหยุนได
ตามสถานการณผลผลิตน้ํามันปาลมที่ออกสูตลาด ทั้งนี้ เพื่อสรางเสถียรภาพทางดานราคาใหเกิดขึ้น
คาดการณวา ผลผลิตปาลมสดในป 2557 จะมีมากกวา 13 ลานตัน (2556 : 12 ลานตัน) จากพื้นที่ปลูก
ใหมที่เริ่มใหผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปาลมน้ํามันที่ปลูกในป 2553 - 2555 ในป 2557 คาดวาความตองการใช
น้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคจะมีประมาณ 1 ลานตัน ใกลเคียงกับป 2556 สําหรับการใชน้ํามันปาลมเพื่อผลิตไบโอ
ดีเซล หากสัดสวนการผสมน้ํามันปาลมในน้ํามันดีเซลอยูที่รอยละ 7 ตลอดทั้งป ก็จะทําใหปริมาณความตองการใช
น้ํามันปาลมเพื่อผลิตไบโอดีเซล เพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตัน เปน 800,000 ตัน ทําใหจําเปนตองสงออกน้ํามัน
หนา 17
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ปาลมจํานวน 500,000 - 600,000 ตัน เพื่อรักษาสมดุลอุปสงคอุปทานและปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศ
ใหอยูในระดับเหมาะสม
ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของโลกในป 2557
1. แนวโนมขาขึ้นของราคาน้ํามันปาลมดิบอาจถูกจํากัดจากแนวโนมขาลงของตลาด seed oil เนื่องจาก
กลุมประเทศในแถบยุโรบและสหรัฐอเมริกามีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพลดลง
2. เศรษฐกิจโลกคาดวายังไมฟนตัวในป 2557 จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปรับลดมาตรการผอน
คลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing)
3. ภาษีสงออกน้ํามันปาลมดิบของประเทศมาเลเซีย เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 23 ในป 2555 เปนรอยละ
4.5 - 8.5 ในป 2556 และ 2557 เพื่อกระตุนการสงออก และรักษาระดับปริมาณคงเหลือและราคาน้ํามันปาลมดิบ
ใหเหมาะสม เนื่องจากระดับปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือยังคงมีความเกี่ยวของในการกําหนดอุปสงคอุปทานใน
ตลาด โดยปริมาณคงเหลือรายเดือนที่เหมาะสมของประเทศมาเลเซียอยูที่ประมาณ 1.8 - 2.0 ลานตัน เพื่อสํารอง
ไวสําหรับความตองการใชจากผูผลิตภายในประเทศเองและตางประเทศ
อัตราภาษีสงออก (หลังจากการปรับยกเวนบางสวน)*
ราคาตลาดน้ํามันปาลมดิบ
ภาษีสงออก
(FOB ริงกิต/ตัน)
(%)
< 2,250.00
NIL
2,250 – 2,400
4.5
2,401 – 2,550
5.0
2,551 – 2,700
5.5
2,701 – 2,850
6.0
2,851 – 3,000
6.5
3,001 – 3,150
7.0
3,151 – 3,300
7.5
3,301 – 3,450
8.0
> 3,450.00
8.5
หมายเหตุ : *มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จนกวาจะมีการแกไข
ที่มา : กรมศุลกากรประเทศมาเลเซีย
4. มาตรการในป 2556 ที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศใชเพื่อสงเสริมและเรงการปลูกปาลมทดแทน โดยการ
สนับสนุนเงินจํานวน 1,000 ริงกิต/เฮคตาร ในการลมปาลมที่มีอายุมากกวา 25 ป และปาลมที่ไมกอใหเกิดผลผลิต
กําหนดเปาหมายการลมปาลมไวที่ 100,000 เฮคตาร ยังคงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
จะทําใหน้ํามันปาลมมีปริมาณลดลง 300,000 ตัน
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5. โครงการบังคับใชไบโอดีเซล B5 และ B10 ของประเทศมาเลเซีย ในพื้นที่สวนของ Peninsular ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งจะดูดซับน้ํามันปาลมออกไปจํานวน 500,000 ตัน
6. ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมทั้งหมดของโลกคาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก 56 ลานตันในป 2556 เปน 58 ลาน
ตันในป 2557

การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่ใหผลผลิตตอไรสูง และมีตนทุนการผลิตต่ํา นอกจากนั้น
น้ํามันปาลมยังสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย ทั้งเพื่อการบริโภคและใชในอุตสาหกรรมปลายน้ํา
ไดแก การนําน้ํามันปาลมไปใชเพื่อการผลิตไบโอดีเซล จึงเปนที่มั่นใจวาเกษตรกรผูปลูกปาลมสามารถสราง
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการประกอบกิจการสวนปาลมน้ํามันของตนเอง ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาในเรื่องพันธุปาลมน้ํามันอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํามันตอพื้นที่ และเนนพันธุปาลมที่ให
ผลผลิตเร็ว ตนสูงชา และสามารถปรับตัวไดดีกับสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนทนตอโรคที่จะยิ่งมีความสําคัญใน
อนาคต เชน โรคโคนเนา (กาโนเดอมาร) เปนตน นอกจากนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการสงเสริมการปลูก
ปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนและตอเนื่องโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม ความปลอดภัยของผูปลูกปาลม การ
อนุรักษดินและน้ําตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอยางมีดุลยภาพ
นอกจากโครงการนํารองเพื่อสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรรายยอยอิสระไดรับการรับรองการจัดการสวน
ปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน (RSPO) โดยโครงการดังกลาวไดผานการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริหาร RSPO (RSPO EB) ไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งนับเปนกลุม
เกษตรกรไทยกลุมแรกของโลกที่ไดรับการรับรองดังกลาว ในป 2556 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) และบริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน 2 บริษัทขนาดใหญที่ทําธุรกิจสวนปาลม ก็
ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนตามหลักการและเกณฑกําหนด RSPO (RSPO
Principles & Criteria)
ในปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานและแรงงานไปพรอมๆ กัน ของเสียจากโรงงานถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนทางดานพลังงานและอื่นๆ มี
การผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพที่ไดจากน้ําเสียจากกระบวนการผลิต น้ําเสียที่เหลือใชจากกระบวนการ
ผลิตและการผลิตกาซชีวภาพสามารถนําไปใชกับระบบชลประทานในสวนปาลมและยางพาราเพื่อเปนแหลง
ความชื้นและธาตุอาหาร นอกจากนั้น ของเหลือจากกระบวนการผลิตทั้งหมด ไมวาจะเปนเสนใยปาลม และทะลาย
ปาลมเปลาหลังการหีบน้ํามันออกแลว สามารถนํากลับมาใชเปนแหลงพลังงานชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟา และ
ใชในการคลุมตนปาลม ซึ่งนับเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการโดยเกิดมลภาวะนอยที่สุด

หนา 19

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

การใชน้ํามันปาลมผสมเปนไบโอดีเซลในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก ทําใหเกิดอุปสงคใน
น้ํามันปาลมสูงขึ้น ซึ่งอาจทําใหเกิดความไมมีเสถียรภาพของราคาน้ํามันปาลม ในขณะที่การวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมก็ยังไมชัดเจน
ในระยะตอไป การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เนื่องจากการที่ประเทศภาคีสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ AFTA มี
เปาหมายที่จะรวมเปนหนึ่งเดียวภายใต AEC ในป 2558 จะทําใหการคาระหวางประเทศสมาชิกมีความเสรีมากขึ้น
นั้น สําหรับประเทศไทยในชวงที่ผานมา ไดกําหนดใหน้ํามันปาลมเปนสินคาที่มีความออนไหวสูง และทยอยลด
ภาษีนําเขาน้ํามันปาลมลงตามลําดับ จนถึงป 2550 เหลือรอยละ 5 และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ลดภาษีลง
เหลือรอยละ 0 รวมทั้งเมื่อถึงป 2558 ประเทศไทยภายใต AEC ตองขจัดอุปสรรคทางการคาใหหมดไป จึงมีความ
เปนไปไดที่จะนําเขาน้ํามันปาลมจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีราคาต่ํากวาเขามาแขงขันกับน้ํามันปาลม
ที่ผลิตไดภายในประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอเกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามัน ที่สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย และ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมภายในประเทศทั้งระบบอาจไดรับผลกระทบ โดยราคาน้ํามันปาลมในประเทศจะตอง
ลดลงจนใกลเคียงกับราคาน้ํามันปาลมของประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย และสงผลตอราคาผลปาลมที่จะตอง
ลดลงตามไปดวย
ในระยะยาว การคนพบ shale gas กับ tight oil ในหลายประเทศหลักๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
รัสเซีย จีน นับเปนแหลงปโตรเลีย มแหลงใหมของโลก ซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของราคา
ปโตรเลียม ไมใหมีความผันผวนมากจนเกินไปดังเชนที่ผานมาในอดีต และจะสงผลดีตอไปยังเสถียรภาพของ
ราคาไบโอดีเซล และราคาน้ํามันปาลมดวย รายงานลาสุดของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (2556) ชี้วาทั้งโลกมี
shale oil/tight oil จํานวน 345 พันลานบารเรลจากทั้งหมด 42 ประเทศที่ทําการสํารวจ เพียงพอใหทั้งโลกใชเปน
เวลากวา 10 ป (คิดจากประมาณการบริโภคที่ประมาณ 90 ลานบารเรลตอวัน) รัสเซียมีปริมาณ shale oil/tight oil
มากที่สุด ราว 75 พันลานบารเรล รองลงมาคือสหรัฐฯ มีประมาณ 58 พันลานบารเรล จีนมี 32 อารเจนตินา 27
และลิเบียมี 26 พันลานบารเรล สวน shale gas จากการสํารวจพบวามีปริมาณมหาศาลเชนกัน หากรวมกาซ
ธรรมชาติจาก shale gas จะทําใหปริมาณกาซธรรมชาติสํารองทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 47 หรือเทากับ 22,882
ลานลานลูกบาศกฟุต ปริมาณดังกลาวเปนปริมาณที่สํารวจพบในทางเทคนิค ซึ่งหมายถึง ปริมาณที่เทคโนโลยี
ปจจุบันสามารถผลิตได โดยยังไมคํานึงถึงเรื่องราคาหรือตนทุนผลิตการผลิต
จํานวนคูแขงขัน
พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมาคือ สุราษฎร
ธานี ชุมพร ตรัง สตูล และในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมน้ํามันออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
- บริษัทผูปลูก ประมาณ 174 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 37
- สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 16
- เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 46
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ในปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีจํานวน 91 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูในเขตที่มีการเพาะปลูก
ปาลมในภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 22 ลานตันทะลาย
ปาลมสดตอป
ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีส วนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูก ที่ใ หญแหงหนึ่งใน
ประเทศไทย ซึ่งทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบบริษัทอื่นในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวนของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมงนั้น ถือวาเปนโรงสกัดขนาดกลาง
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
ถึงแมวาการเปดเสรี AEC จะเปนการเปดโอกาสใหคูแขงทั้งในและตางประเทศสามารถนําเขาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทได แตเนื่องจากการนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk
และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงคน้ํามันอีกครั้ง ซึ่งจะทําใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมทั้งมี
ตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่นําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก
ที่ผานมา การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศ สามารถปฏิบัติไดภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการ
คลังสินคาเทานั้น เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ํามันเฉพาะหนา หากสถานการณการขาดแคลนน้ํามันปาลมยังคง
มีอยู โดยเฉพาะ เมื่อมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเซล อันเปนพลังงานทางเลือก รัฐบาล
จําเปนตองพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AEC โดยมีขอจํากัดนอยที่สุด ซึ่งนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาทั้ง
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเต็มที่ สงผล
ใหการผลิต มีประสิทธิภ าพเพิ่ม ขึ้น ในขณะที่มีต นทุ นการผลิ ตที่ ลดลง ในอนาคต หากผูประกอบการสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และหันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนา
ดานอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
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การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ

บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกัดน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ (CPKO)
ตั้งอยูเลขที่ 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
ปริมาณการผลิตเต็มที่ของผลิตภัณฑ (ตัน)
แผนกน้ํามันปาลมดิบ

2554

2555

2556

360,000

450,000

450,000

น้ํามันปาลมดิบ (18%)

64,800

81,000

81,000

เมล็ดในปาลม (5.25%)

18,900

23,625

23,625

เมล็ดในปาลมที่ใชในการผลิตเต็มที่

26,250

30,000

30,000

น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%)

10,762

12,300

12,300

กากเมล็ดในปาลม (52%)

13,650

15,600

15,600

ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มที่

แผนกน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ

หมายเหตุ กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลังการผลิตเต็มที่ที่ออกแบบไว เนื่องจากความแตกตาง
ของปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิต ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละป
การจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองที่ปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัทตองรับซื้อจาก
เกษตรกรรายยอย เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ปริมาณผลผลิตปาลมสดขึ้นอยูกับระดับน้ําฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมที่จะใหไดน้ํามัน
ปาลมดิบในอัตราสูงขึ้นอยูกับวิธีการตัดและเก็บเกี่ยว เนื่องจากการดูแลที่ดีและมีมาตรฐานในการเก็บเกี่ยว ทําให
คุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดีและใหอัตราการสกัดน้ํามันปาลมดิบสูงกวาซื้อจาก
เกษตรกรรายยอย
แตเนื่องจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ซึ่งมีจํานวนโรงงาน
เพิ่มขึ้นในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด ในขณะที่อัตราการสกัดน้ํามันปาลมที่ไดคอนขางต่ํา
สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศที่ไมสม่ําเสมอ บางปน้ําทวม บางปแหงแลง อัตราการขาดน้ําในดินทําใหผล
ปาลมสดที่ไดนั้นใหน้ํามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมได
มาตราฐาน คือมีการเก็บเกี่ยวผลปาลมกอนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะในชวงที่ผลปาลมสดมีราคาสูง
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ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอไร และอัตรา
การสกัดน้ํามันปาลมดิบ เทากับของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายใหคําแนะนําแกผูปลูกปาลมน้ํามันที่
ตองการปรับปรุงคุณภาพปาลมน้ํามันตามมาตรฐานทั้งดานการดูแลรักษาและผลผลิตตอไร เพื่อใหผลผลิตที่สง
ปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีคุณภาพมากขึ้นนอกจากนั้น ผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยยังสามารถขอ
เขาเยี่ยมชมสวนของบริษัทฯไดอีกดวย
บริษัทฯไดมีการคัดคุณภาพของผลปาลมสดจากผูปลูกปาลมน้ํามัน ณ จุดรับซื้อ แตวิธีการนี้ไมสามารถ
ทํ า ได ใ นชว งที่ผ ลปาล ม สดมี ป ริ ม าณน อ ย นอกจากนั้ นบริ ษั ท ฯยั ง ได มี ก ารแนะนํ า ผู ป ลู ก ปาล ม น้ํ า มั น เกี่ ย วกั บ
คุณภาพของผลปาลมสดที่ควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเชื่อวาโปรแกรมการใหคําแนะนําแกผูปลูกปาลมน้ํามัน
ทั่วไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดที่จะปอนเขาสูโรงงานใหมีคุณภาพดีขึ้นและเปนการเพิ่มอัตราการ
สกัดน้ํามันดวย โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซื้อผลปาลมสดใหสูงขึ้นตามอัตราการสกัดน้ํามัน ทั้งนี้เพื่อเปน
การจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผลปาลมสดที่มีคุณภาพเขาสูโรงงาน
สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดน้ํามันปาลมดิบที่มีผลตอการใชวัตถุดิบนั้น เนื่องจากบริษัทไดใชแบบ
มาตรฐานสากลในอุต สาหกรรมนี้ แ ล ว ดั งนั้น การปรับ ปรุงเพื่ อให ก ารผลิ ต มีประสิทธิ ภ าพจึงขึ้นอยู กั บการใช
อุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม บริษัทฯเห็นวาไมมีเทคโนโลยีใหมๆที่ไดพิสูจนแลวมา
ทดแทน แตอาจมีเทคโนโลยี่อื่นๆที่มีผลตอการใชวัตถุดิบหรือปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับวาคุมคากับเงินที่ลงทุน
หรือไม โดยบริษัทฯยังคงคนควาเทคโนโลยี่ใหมๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงการลด
อัตราสูญเสียน้ํามัน การกําจัดมลภาวะที่เกิดจากการกระบวนผลิตซึ่งเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
การปลูกปาลมทดแทน
บริษัทเริ่มโครงการการปลูกปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 กําหนดเปนระยะเวลา 12 ป เพื่อที่จะใหผลผลิต
ที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการ
ปลูกปาลมดีขึ้น และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงขึ้นดวย
บริษัทไดทําการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนไปแลวทั้งหมด 3,357.25 เฮกตาร หรือประมาณ 20,982.81 ไร
คิดเปนรอยละ 92.7 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมด (ไมรวมพื้นที่ที่เปนสัมปทานของบริษัทยอย) และสามารถเก็บ
เกี่ยวไดแลว 3,197.88 เฮกตาร หรือ 19,986.75 ไร คิดเปนรอยละ 95.25 ของพื้นที่ปลูกปาลมทดแทน
นอกจากนั้น บริษัทยังไดคัดเลือกเมล็ดพันธุปาลมที่มีคุณภาพสําหรับโครงการปลูกปาลมทดแทน และเนน
การจั ด การควบคุ ม สั ต ว ที่ จ ะมาทํ า ลายต น ปาล ม น้ํ า มั น ที่ มี อ ายุ น อ ย และเชื้ อ โรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได เพื่ อ ไม ใ ห มี
ผลกระทบตอตนปาลมน้ํามัน
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
บริษัทฯมีการซื้อผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดที่บริษัทฯ ซื้อผล
ปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดทั้งหมด
สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขาสูกระบวนการ
ผลิ ต โรงงานสกั ด น้ํ า มั น ภายใน 24 ชั่ ว โมง มิ ฉ ะนั้ น แล ว อาจจะทํ า ให ไ ด ป ริ ม าณกรดปาล ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เกิ น กว า
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มาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีผลใหถูกตัดราคาเมื่อมีการสงมอบ ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไม
มีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาในรูปของน้ํามันปาลมดิบ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดโดยภาครัฐ
ข. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง กลไกการปฏิบัติงาน
ที่จะควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการนั้นจะสงผานมายังการฝกปฏิบัติของพนักงานและ
ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ต อ งมี จ ริ ย ธรรมในการบริ ห ารงาน บริ ษั ท ฯได มี น โยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให แ น ใ จว า
กระบวนการผลิตจะกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยในป 2547 บริษัทไดเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อใหโครงการบริหารสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไดรับการรับรองในเดือน
พฤษภาคมป 2549
โรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบนั้นจะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียที่เปนชีวะภาพ
นั้นมีเพียงเล็กนอยมาก ซึ่งจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีของเสียดังตอไปนี้
ของเหลว
ขี้น้ํามันและของเหลวจากหมอนึ่งนั้นจะถูกดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพื่อรอจําหนายเปนน้ํามันที่มี
คุณภาพต่ํา ในสวนที่เหลือจะถูกสงลงในบอน้ําเสียของบริษัทฯ
น้ําเสียของบริษัทฯจะถูกปลอยลงในบอน้ําเสีย บอน้ําเสียมีทั้งหมด 8 บอ และน้ําเสียจะไหลลงทีละบอๆ
อยางตอเนื่อง ซึ่งในชวงนี้มีการยอยสารชีวะภาพ การไหลของน้ําเสียในบอน้ําเสียนั้นบริษัทใชระบบน้ําตกคือไหล
ลงทีละบอซึ่งมีระดับลดหลั่นกันลงมา บอน้ําเสียสี่บอแรกจะลึกสําหรับการยอยสลายโดยไมใชออกซิเจน และบอน้ํา
เสียสองบอสุดทายจะตื้นเพื่อที่จะใหออกซิเจนชวยยอยสลาย น้ําเสียที่ถูกยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูที่เก็บน้ําเสีย
ในสวนของบริษัทฯ ซึ่งเปนที่สูงโดยใชทอใตดิน น้ําเสียที่เก็บไวในสวนของบริษัทฯจะปลอยลงสูรองคูน้ําที่ตื้น
กระจายอยูในสวน เพื่อใหซึมเขาสูผิวดินเปนการเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใสปุยตอไป ระบบนี้เปนเทคโนโลยี
ที่ไดพิสูจนแลวและโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบหลายโรงงานนิยมใชกัน รองคูน้ําสําหรับน้ําเสียนี้จะมีระยะเวลาการ
ดูดซึมและระยะเวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทใชเนื้อที่มากกวา 850 ไร สําหรับการกระจายน้ําเสียที่
บําบัดแลวลงสูดินและถูกควบคุมดูแลดวยพนักงาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียที่จะปลอยลงสูแมน้ําลําคลองตองไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร บริษัทฯ
ไมไดปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูแมน้ําลําคลอง แตจะนําไปใชประโยชนในสวนของบริษัทฯ ดังกลาวแลวขางตน
บอน้ําเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ ตะกอนที่ขุดออกจากบอน้ําเสียนั้นจะถูกเก็บไวในบอตากแหงเปนระยะเวลา 1
ปเพื่อใหเกิดสารอาหารที่มีคุณภาพ ตะกอนที่ตากแหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯ
สําหรับทดแทนปุยในชวงหนารอน
ของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร, เปลือกเมล็ดปาลม, ขี้เถา ควันดําและเขมา ทะลายเปลาถูก
นําไปปกคลุมหนาดินในสวนของบริษัทฯเพื่อทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลมจะเปนเชื้อเพลิงแก Boiler
หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอื่นที่ตองการ ตะกอนที่ขุดจากบอน้ําเสียจะใชเปนประโยชนในสวนของ
บริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของน้ําผสมตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดรองน้ํารอบสวนเพื่อดักน้ําไหลลงสู
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ที่อื่น บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงเครื่อง Boiler และการปอนเชื้อเพลิงเขาสู Boiler ซึ่งมีผลตอการลดควันดําและ
เขมาของโรงงาน อยางไรก็ตามควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เปนปญหาอยูนี้อาจ
มาจากเชื้อเพลิงที่ปอน เชน ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลม คาควันดําและเขมาของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 320 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

2.4

งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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ปจจัยความเสี่ยง
1. พืน้ ทีป่ ลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพืน้ ที่สมั ปทาน
เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิดเปนรอยละ
48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุ
สัมปทานลงในอีก 1 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในเดือน
กรกฎาคม 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุซึ่งอาจถูกปรับเงื่อนไขการเชา ความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซื้อ
ผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนสูงขึ้นเพื่อ ทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน
ส ง ผลไปยั ง ต น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ สู ง ขึ้ น บริ ษั ท คาดว า จากการที่ บ ริ ษั ท เป น ผู ป ระกอบการรายใหญ ที่ มี
ความสัมพันธที่ดีกับชาวสวนปาลมบริเวณใกลเคียงและมีการซื้อผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเนื่อง
จะทําใหแนวโนมที่บริษัทจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบลดลง นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบาย
ขยายการลงทุนเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อทําสวนปาลม

2. ความผันผวนของราคาน้าํ มันปาลมและการแทรกแซงจากภาครัฐ
ราคาเฉลี่ยรายเดือนน้ํามันปาลมดิบของป 2556 แกวงตัวอยูในชวงระหวาง 23.02 - 31.90 บาท
ตอกิโลกรัม (2555 : 22.95 - 35.90 บาทตอกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่ 25.24 บาทตอกิโลกรัม
ลดลงรอยละ 18.18 จากป 2555 ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2556 มีปริมาณสูงเปน
ประวัติการณ ปริมาณน้ํามันปาลมดิบสะสมในชวงตนปอยูในระดับสูง สงผลกระทบตอราคาน้ํามันปาลม
ดิบและผลปาลมสดลดลงอยางมาก จึงเกิดเหตุการณประทวงจากเกษตรกรผูปลูกปาลม จนภาครัฐตอง
เขามาแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมอยางตอเนื่อง
นโยบายการแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมทําใหเกิดอุปสรรคตอการบริหารจัดการของบริษัท
เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมเกิดขึ้นในระบบ โดยเวลาที่เหลืออยูกอนที่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จะมีผลบังคับใชในป 2558 ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของ
ไทยใหแขงขันได รัฐบาลไมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจนในระยะยาว ไมมีแผนการเตรียม
ความพรอมสําหรับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต ดังนั้น การแขงขันจากการเปดเสรีทางการคาที่
กําลังจะมาถึง จะสรางผลกระทบอยางรุนแรงตอเกษตรกรและผูประกอบการในอุตสาหกรรม
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3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของ
บริ ษั ทยั ง คงขึ้น อยู กั บ ป จจัย ที่ ค วบคุ ม ไมไ ด ได แ ก สภาพภู มิ อ ากาศ ปริม าณน้ํ า ฝน และผลผลิต ของ
วัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ปจจุบันมีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางที่ไมเคยเปนมา
กอน บางปเกิดอุทกภัยอยางหนัก บางปประสบภัยแลง ทําใหปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมีความผัน
ผวนในแตละปหรือระหวางป ซึ่งอาจนําไปสูการแทรกแซงจากภาครัฐ

4. กําลังการผลิตสวนเกินของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 91 โรง สวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่
สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 22 ลานตันผลปาลมสดตอป
ซึ่งไมสอดคลองกับผลปาลมสดในป 2556 ที่มีปริมาณ 12 ลานตัน จากพื้นที่เพาะปลูกปาลมที่ใหผลผลิต
แลวที่มีอยูประมาณ 4.5 ลานไร ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทั้งหมดอยูประมาณ
รอยละ 55 สงผลใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร
อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพมาตรฐาน
ตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลมที่ครบวงจรจะเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได

5. การจําหนายน้าํ มันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ
ในป 2555 และป 2556 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดใน
ปาล ม และผลปาล ม สดใหกั บลู ก ค า รายใหญร ายเดี ย ว ซึ่ ง ได แ ก บริ ษั ท ล่ํ าสูง (ประเทศไทย) จํ ากั ด
(มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอยละ 91 และรอยละ 71 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิดความเสี่ยงในดาน
การพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนสําคัญ แตเนื่องจาก LST มีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทมาเปน
เวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มีฐานะการเงินที่แข็งแกรง และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึง
เชื่อมั่นวาโอกาสความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคารายนี้ไป หรือลูกคารายนี้ประสบปญหาทางการเงินจึง
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
โดยเฉพาะในปจจุบันน้ํามันปาลมมิไดนํามาใชเพื่อการบริโภคเพียงอยางเดียว แตยังสามารถนํามาใชเปน
พลังงานทดแทนไดอีกดวย
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6. มีผูถือหุน รายใหญถือหุน มากกวากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน สามัญทั้งหมดที่ออก
และเรียกชําระแลว
จากการที่บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 69.96
ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว ถือวามีอํานาจในการควบคุมเชิงนโยบาย รวมถึง
อํานาจในการบริหารงาน ประกอบกับการมีกรรมการผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกัน อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในระหวางสองบริษัท เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อยางไรก็ตาม การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ โดยเฉพาะการขายน้ํามันปาลมดิบใหบริษัท
ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) นั้น ผูสอบบัญชีของบริษัทไดมีการสอบทานรายการดังกลาววาเปน
ราคาซื้อขายเดียวกันกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทไดมีการเปดเผยรายการดังกลาวไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีขอ 7 แลว รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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ทรัพยสินทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพยสนิ ถาวร

บริษัทฯมีทรัพยสินถาวรที่ใชประกอบธุรกิจสวนปาลมน้ํามันที่เปนของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้
ขนาด
ประเภทการ
มูลคาตาม
ประเภทของทรัพยสิน
ถือครองสิทธิ์
(ไร)
บัญชีสุทธิ (บาท)
1. ที่ดิน
37,465.62 - โฉนด, นส.3ก, นส.3,
535,600,317
นส.2,สัญญาซือ้ ขาย,ภ
บท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน
2. ที่ดินโรงงาน,สํานักงาน,บานพัก
2.1. ที่ดินสําหรับโรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบและ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ, สํานักงาน และบานพัก
2.2.ที่ดินเพื่อสรางบานพักพนักงาน (ยกเลิก
โครงการแลว) - บานน้ําจาน ต.กระบี่นอย
2.3.ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน
ถ.อุตรกิต ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี
รวมที่ดินทั้งหมด

200.48 - นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
21.57
- โฉนด
0.94

- โฉนด

37,688.61

745,574
22,749,413
20,033,297
579,128,601

หัก สํารองเผื่อการดอยคาของทีด่ ิน

(14,638,278)

รวมที่ดินทั้งหมดสุทธิ

37,688.61

3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน,
บานพักพนักงาน
4. เครื่องจักรและอุปกรณ

564,490,323
เจาของ

95,988,304

เจาของ

182,648,517

4.1โรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมดิบและโรงงานผลิต
กาซชีวภาพ
4.2 เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเกษตร

168,377,314
14,271,203

5. ยานพาหนะ

เจาของ

58,707,689

6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

เจาของ

3,892,752

7. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน

เจาของ

246,632,720

8. โครงการปลูกปาลมทดแทน

12,178,645

9. งานระหวางกอสราง

32,016,252

10. งานระหวางทํา – สวน

14,519,103
1,211,074,305

รวมทรัพยสินถาวร
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2. ทรัพยสนิ ไมมีตวั ตน
บริษัทฯ มีทรัพยสินไมมีตัวตนที่เปนของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้
มูลคาตาม
บัญชีสุทธิ
(บาท)
8,648,669
1,460,810
10,109,479

ประเภทของทรัพยสิน
1. ลิขสิทธิ์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมทรัพยสินไมมตี ัวตน

3. ทรัพยสนิ ที่ไมไดใชดาํ เนินงาน
บริษัทยอยมีทรัพยสินที่ไมไดใชดําเนินงาน ดังนี้
บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีที่ดินที่ไดรบั สัมปทานจากกรมปาไม ซึ่งบริษัท พันธศรี
วิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัทฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
nบริษัท พันธศรี จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 20,000 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2558
oบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา
สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 10,600 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
เนื่ อ งจากบริ ษั ทฯได เ ช า สวนปาล ม น้ํา มั น จากบริ ษั ท ยอ ย ทํ า ให มี พื้ น ที่ ปลู ก ปาล ม น้ํ ามั น ที่ เ ป น พื้ น ที่
สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48.5 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัย
บุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวนเคียนซา 8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุ
สัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่
1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท
อยางไรก็ตามบริษัทยอยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป
2534 ถึงป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบายไมตอ
อายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว จะทําใหบริษัทฯตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อ
ทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวง
ผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
หนา 30

แบบ 56-1

5.

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษทั ยอยทีม่ ีจาํ นวนสูง
กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิน้ ปบัญชี

บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท
หรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 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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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
: 0107536000404
: www.upoic.co.th
: ทําสวนปาลม และสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 324,050,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหนุ ละ
: 1 บาท
สํานักงานใหญ
: 64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-744 1046-8
โทรสาร 02-744 1049
สํานักงานกระบี่และโรงงาน
: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
สวนปาลมของบริษัท
: บริษัทและบริษัทยอยมีพื้นที่ปลูกปาลม 45,652.26 ไร
(7,304.36 เฮคเตอร) เปนพื้นที่ปลูกปาลมจริง โดยไมรวมพื้นที่ของ
อาคาร, หนองบึง, พื้นที่สํารอง และพื้นที่เพาะกลาปาลมน้ํามัน
รายละเอียดของสวน
1. สวนกระบี่นอย
7,136 ไร (1,141.76 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
5. สวนเกาะนอย
3,701.50 ไร (592.24 เฮคเตอร)
904 หมู 2 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี
6. สวนทับปริก
1,660 ไร (265.60 เฮคเตอร)
ตําบลทับปริก อําเภอเมือง กระบี่
รวมพื้นที่ปลูกปาลมของบริษัท
24,303.32 ไร (3,888.53 เฮคเตอร)
7. สวนเคียนซา

8,467.44 ไร (1,354.79 เฮคเตอร)
เปนที่ดินสัมปทานของบริษัทยอย
229 หมู 2 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี
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8. 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

45,652.26 ไร (7,304.36 เฮคเตอร)

นิ ติบคุ คลที่บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
1.

ชื่อบริษทั

: บริษัท พันธศรีววิ ฒ
ั น จํากัด

สํานักงาน

: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ประเภทธุรกิจ
: ถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท พันธศรี จํากัดn
และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัดo
ที่ถือสัมปทานสวนปาลมน้ํามัน
มีพื้นที่สัมปทานรวม 30,600 ไร
ทุนจดทะเบียน
: 27,400 หุน (มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 10,000 บาท)
จํานวนหุนสามัญ : 27,394 หุน คิดเปนรอยละ 99.98
ที่บริษัทถืออยู
หมายเหตุ :
nบริษัท พันธศรี จํากัด
สํานักงาน

: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 20,000 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558
: 500 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10,000 บาท)
ทุนจดทะเบียน

oบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด

สํานักงาน

: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
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โทรศัพท 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามวารี อําเภอเคียนซา
สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 10,600 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
ทุนจดทะเบียน
: 5,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท)

2.

ชื่อบริษทั

: บริ ษทั สยามเอลิ ทปาล์ม จํากัด

: 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-744 1046-8
โทรสาร 02-744 1049
สํานักงานกระบี่
: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 075-666 075
โทรสาร 075-666 072
ประเภทธุรกิจ
: เพาะเมล็ดพันธุปาลมเพื่อการจําหนาย
ทุนจดทะเบียน
: 5,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)
จํานวนหุนสามัญ : 2,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 50.00
ที่บริษัทถืออยู

สํานักงานใหญ
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บุคคลอ้างอิ งอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุ้น

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

2.

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
: 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 02-229 2800
โทรสาร 02-359 1259

ผูสอบบัญชี

ชื่อ

: นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต 3459
สถานที่สํานักงาน
: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-264 0777
โทรสาร 02-264 0789
จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท : 3
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ : เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
บริษัท /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุน บริษัทที่เกี่ยวของกันและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
รายใหญ หรือผูท ี่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถอื หุน
1. หลักทรัพยของบริษทั

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 324,050,000 บาท เรียกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 324,050,000
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

2. ผูถือหุน
ก. รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
69.96

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
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

5.79
1.68
1.37
1.18
1.12
0.74
0.73
0.71
0.62

: บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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ก

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่มีผูถือหุนตั้งแต
รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ลําดับ
1

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
42.11

ชื่อผูถือหุน
ข

บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
2
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD
20.00
3
CIMB-SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
10.99
ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม
ข

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
-โครงสรางผูถือหุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่มีผูถือหุนตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป
ดังนี้
ลําดับ

ชื่อผูถือหุน

1

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

2
3

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
51.00

- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น
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ข. กลุมผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ 4 ทาน โดยมีกรรมการบริหาร 2 ทาน, กรรมการ 1 ทาน,
และกรรมการผูจัดการ 1 ทาน

3. นโยบายการจายเงินปนผล
ตั้งแตป 2536 เปนตนไป บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได ทั้งนี้ยอมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพื่อการลงทุนเปนหลัก
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติเสนอใหจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวาง
กาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนของป 2556 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานของป 2556 หุนละ 0.60 บาท คิดเปนรอยละ 88.0 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานในป 2555 ในอัตราหุนละ 0.90 บาท คิดเปนรอยละ 89.1 ของกําไรสุทธิ
บริ ษั ท ย อ ยและกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร ว มกั น ยั งไม มี ก ารกํ า หนดนโยบายการจ า ยเงิ น ป น ผล ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้นๆ
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ

1) แผนผังการจัดองคกร
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายธีระ วิภูชนิน
นายธีระ วิภูชนิน

รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ ดั การ

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ
ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
นายเสงี่ยม สันทัด
นายวัง ชาง ยิง
นายอําพล สิมะโรจนา
นางสาวปยธิดา สุขจันทร

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต

เลขานุการบริษัท

ฝายขายและประกันคุณภาพ

ฝายสวน

ฝายบัญชีการเงิน

ฝายโรงงาน

ฝายทรัพยากรบุคคล

นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม

นายศรุต ชลธาร

น.ส.เทียมรส จินะกัน

นายสุภัทรพงศ ชาญพานิชย

นายชณัตถ แสงอรุณ
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1.1 โครงสรางกรรมการบริษัทฯ
โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 4 ชุด คือ
ก. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
ชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายธีระ วิภูชนิน
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
นายเสงี่ยม สันทัด
นายวัง ชาง ยิง
นางสาวปยธิดา สุขจันทร
นายอําพล สิมะโรจนา
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต

ตําแหนง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบ ริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 และรายชื่อของกรรมการ
ในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.
คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ
เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
2.
คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ เพื่อ
บรรลุถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3.
คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารอยางชัดเจน
4.
คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน
5.
คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
6.
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ เพื่อบริหารงานบริษัทฯ
ภายใตขอบเขตอํานาจที่ใหไว
7.
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุน
อยางนอยปละครั้ง
หนา 40
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ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
- นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ไดแก
กรรมการตรรจสอบ
นายธีระ วิภูชนิน
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
เคยดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ,
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (2540-2546)

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
1.
ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองครบถวน
เปนที่เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
2.
ดูแลใหบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.
ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯหรือ
บริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
4.
ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานการกํากับดูแลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
5.
พิ จารณาระบบการควบคุ ม ภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้ ง การประเมิ น ผลการตรวจสอบ การ
ดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการควบคุมภายในที่ยอมรับโดยทั่วกัน
6.
ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
7.
สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือสิ่ง
ผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
8.
สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัย วาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอ กําหนดใดๆของตลาด
หลักทรัพย ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ
9.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย
10.
คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯและคาสอบบัญชีประจําป เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
11.
แตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบภายใน
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ค. คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการ 1 ทาน เปนคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
- นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ
- นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
1.
กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ /
ผูจัดการใหญ
2.
ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการผูจัดการ
ใหญ / ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท
3.
ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ง. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการไดแ ตงตั้ งกรรมการอิส ระ 3 ทา น และกรรมการ 1 ท าน เป น คณะกรรมการกํ า หนดค าตอบแทน
ประกอบดวย
- ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
- นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ
- นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ
- นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
1.
กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ
2.
พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.
พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัด การใหญ / ผูจัดการใหญตอที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
4.
ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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1.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทฯ
เพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอ
บริษทั ฯ
1.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในป 2556 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 4 ครั้ง) โดยมีกรรมการ
แตละทานเขารวมประชุมดังนี้
รายชื่อ
1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชยั

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
วาระการ
ดํารงตําแหนง วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
2556-2557
4/4
4/4
8/8
0/8
2555-2556
0/4
0/4

(ถึงแกกรรมเมื่อ 11 มีนาคม 2556)

นายอําพล สิมะโรจนา

2556-2557

3/4

3/4

6/8

2556-2557
2556-2557
2556-2557
2556-2557
2556-2557

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

4/4
4/4
1/4
4/4
3/4

8/8
8/8
5/8
8/8
7/8

(เขารับตําแหนงแทนนายสมชัยเมื่อ 21 มีนาคม 2556)

3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายเสงี่ยม สันทัด
5. นายวัง ชาง ยิง
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

1.4 รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร
1.
น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ
2.
นายอําพล สิมะโรจนา
.
3.
น.ส.ปยธิดา สุขจันทร
4.
นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม
5.
นายสุภัทรพงศ ชาญพานิชย
6.
นายศรุต ชลธาร
7.
น.ส.เทียมรส จินะกัน
8.
นายชณัตถ แสงอรุณ

กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ
ผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายสวน
ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
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2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเปนกรรมการ แทนกรรมการที่
จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2557 นี้ ทั้งนี้ รวมถึงการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถือหุน เพื่อพิจารณาเขารับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไว จากนั้นไดนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ
พิจารณากอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหาม
ตามประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย นอกจากนั้ น ต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูไดที่หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 5.1.6
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม แตใหสิทธิ์การ
แตงตั้งกรรมการ โดยวิธีที่ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยเพียงใดก็ได
(Cumulative Voting)

3) คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ ริหาร
3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 7 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,986,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อคณะกรรมการ

ตําแหนง

1. นายธีระ วิภูชนิน

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชยั

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

คาธรรมเนียมกรรมการป
2556
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ

884,400

633,600

111,384

(ถึงแกกรรมเมื่อ 11/3/56)

(สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2556)

กรรมการบริหาร

(เขารับตําแหนงแทนนายสมชัยเมื่อ 21/3/56)

(มีผลตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2556)

445,535

3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการผูจัดการ

567,600

4. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา

607,200

633,600

607,200

633,600

นายอําพล สิมะโรจนา

5. นายเสงี่ยม สันทัด
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการบริหาร

567,600
567,600

ข . ค า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ที่ เ ข า ไ ป ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ก ร ร ม ก า ร ใ น บ ริ ษั ท ย อ ย แ ล ะ
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
--ไมมี—
ค. คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน และโบนัส เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 17,202,640 บาท
หมายเหตุ : คาตอบแทนผูบริหารบริษัทไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝาย 4 ราย
แรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามที่กําหนดโดยสํานักงาน กลต.)
3.2 คาตอบแทนอื่น
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่น ยกเวนคาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก สําหรับกรรมการที่เปนชาวตางประเทศที่มาเขา
รวมประชุม และการทํากรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับกรรมการทั้งคณะและผูบริหาร
สวนผูบริหารที่ไมใชกรรมการจะมีรถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง คาประกันสุขภาพ และคา
ประกันอุบัติเหตุ
สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ คือรอยละ
5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการที่ไมไดมีการจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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เลขานุการบริษัท
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
73 ป
สัดสวนการถือหุน ในบริษัทฯ
รอยละ 0.07
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
สังคมวิทยามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ
 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง
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บุคลากร
จํานวนพนักงาน
จํานวนพนักงาน
2556

2555

2554

สํานักงาน

36

36

35

โรงงาน

138

121

101

สวน

852

766

643

1,026

923

779

รวม

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 213.43 ลานบาท โดยมีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง
เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
พนักงานและวัฒนธรรมองคกรถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางแข็งแรงและประสบความสําเร็จ
ดั ง นั้ น นอกจากการจั ด ฝ ก อบรมให กั บ พนั ก งานในการทํ า งาน รวมไปถึ ง การพั ฒ นาให พ นั ก งานมี ทั ก ษะ และความรู
ความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่องตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14000 แลว บริษัทฯไดเชิญอาจารย
ผูเชี่ย วชาญเขามาพัฒนาและอบรมผูบริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุมบริ ษัทเพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสราง
วัฒนธรรมองคกรระยะยาว 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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การกํากับดูแลกิจการ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปน
ปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม
กัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดมีการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3) การคํานึงถึง
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม เพื่อใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และใหคาํ แนะนําเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกลาวตาม
ความเหมาะสม

1. สิทธิของผูถือหุน
¾

จัด ให มี ก ารประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ผู ถื อ หุ น ภายใน 4 เดื อ นนั บ แต วั น สิ้ น สุ ด ของรอบป บั ญ ชี ข องบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา งบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจายเงินปนผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนด
คาตอบแทน

¾

ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนนั้น บริษัทไดแยกเรื่องการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทไดใชบัตรลงคะแนนเสียงใน
การเลือกตั้งกรรมการ และเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล

¾

จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือ
หุน ทั้งนี้ตองระบุชื่อผูถือหุนดังกลาวและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว โดย
คณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
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¾

เปดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาดวยเรื่องกําหนดวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน รวมทั้งเปดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศและเว็บไซตของบริษัท ไมเกินวันทําการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ

¾

ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน
และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 21 วันกอนวันประชุม

¾

ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และ
ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
โดยมีประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบ
วาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไมไดแจงใหผูถือ
หุนทราบลวงหนา

¾

การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีที่มีผูถือหุนทานใดลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระ
ทั่วไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ เปนตน

¾

เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญและเปนประโยชนเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน รวมทั้งสงคําถามเกี่ยวกับบริษัท มาลวงหนากอนวันประชุม โดยบริษัทได
กําหนดหลักเกณฑผานทางเว็บไซตของบริษัท

¾

จัดสรรเวลาประชุมอยางเพียงพอ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และตั้งคําถามในที่ประชุม

¾

กําหนดเปนนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยไดมีการเผยแพร
นโยบายดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท

¾

จัดใหมีการเผยแพรเอกสารการประชุมตางๆ พรอมหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทอยางนอย 30 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
ลวงหนา
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¾

เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถามและบั น ทึ ก คํ า ถามและคํ า ตอบที่ เ ป น ประเด็ น สํ า คั ญ พร อ มทั้ ง คํ า ชี้ แ จงของ
คณะกรรมการ รวมถึงบันทึกจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงไวอยางชัดเจนใน
ทุกๆ วาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผูถือหุน 2 ทาน รวมเปนสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดีโอในระหวางการประชุมจนกระทั่งการ
ประชุมเสร็จสิ้นลง

¾

เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ
ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม

¾

บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
เสร็จสิ้น เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปนโดยไมตองรอถึงการ
ประชุมครั้งตอไป

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
¾

บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกราย โดยไมคํานึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเพื่อปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมถึงใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง (one share one vote) เพื่อสรางความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

¾

บริ ษั ทได กํ า หนดวิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการโดยการลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม (Cumulative
Voting)

¾

จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข ซึ่งผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได พรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเขารวมประชุมอยางชัดเจน ผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม แตประสงคจะใชสิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและ
ออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได

¾

บริษัทมีการกําหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท และไดแจงใหพนักงาน
ผูบริหาร และกรรมการบริษัททราบ (ดูรายละเอียดในขอ 5.8.1)

¾

บริษัทมีการเปดเผยการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอย โดยไดกระทําอยางยุติธรรมตาม
ราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในขอ 5.8.2)
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3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนพนักงาน ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา
คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิ
ตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวย
ความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไวเปนนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย โดยไดเผยแพรอยูในเว็บไซตของบริษัท ไดแก
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูถือหุน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคา
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูคา
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขง
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและการติดสินบน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงบทบาทสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานตางๆ ที่ไดรับ
ไดแก
- มาตรฐาน ISO 9001 เปนมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเปนระบบที่ทําให
เชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ ไดรับการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโดยผานเอกสารที่ระบุขั้นตอน และ
วิธีการทํางาน เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน
- OHSAS 18001 เปนมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองคกรที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
ชีวิต และทรัพยสินได
- มาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหองคกรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่ง
เปนแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และ
ถูกตองตามกฏหมายของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใช
สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ โดยไดมีการ
เปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆดังนี้
¾

เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของบริษัทใหเปน
ปจจุบันเปนระยะๆ
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย
 นโยบายสิ่งแวดลอม
 จรรยาบรรณธุรกิจ
 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท
 โครงสรางกลุมธุรกิจโครงสรางผูถือหุน
 โครงสรางคณะกรรมการ
 วิสัยทัศน/พันธกิจ
 ขอบังคับบริษัท
 รายงานประจําป
 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
 งบการเงิน
 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม
 รายงานการประชุมผูถือหุน
 ขาวที่บริษัทเผยแพร

¾

จัดสงรายงานขอมูลประจํางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําปตอตลาดหลักทรัพยฯ และ
ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด

¾

มีการรายงานขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยตาม
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ

¾

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผูสอบบัญชีอิสระเปนผูตรวจสอบและไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหมั่นใจวามีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ
¾

ใหกรรมการบริหารทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและ
ภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9 หรือ
จดหมายอิเลคโทรนิคส company.secretary@upoic.co.th หรือผานทางเว็บไซตบริษัท

อยางไรก็ตาม กรณีที่ผูมีสวนไดเสียตองการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือแจงขอรองเรียนใดๆ มายังบริษัท สามารถกระทําได
โดยบริษัทกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้

กลไกในการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือแจงขอรองเรียนของผูมีสว นไดเสีย
1.

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไมผานผูบริหารของบริษทั
เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน
รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอง เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยตรงดังนี้
• สงทางไปรษณีย :

• สงทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส :

2.

นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
acthira@hotmail.co.th

การคุม ครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด

3.

การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตน แลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่
ไดรับแจง
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4.

มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะ
รีบแกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักชา รวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

คณะกรรมการบริษัท
5.1.1 โครงสรางคณะกรรมการ
องค ป ระกอบของคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด วยจํ านวนกรรมการไม น อ ยกว า 5 คน โดยมี จํานวน
กรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน

5.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย
ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึงเปาหมายและเพิ่ม
ความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และ
สงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ
และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมี
การติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
6. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ รวมถึ ง การกํ า หนดบทบาทหน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ
7. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา ฝายบริหาร และพนักงาน
8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใน
รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมถึงการเปดเผยขอมูลและ
สารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
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9. กํา หนดแนวทางสําหรั บการพิจ ารณาความเหมาะสมของการทํ ารายการที่อ าจมี ความขัด แย งทาง
ผลประโยชน
10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง
11. หนาที่และความรับผิดชอบอื่นที่กําหนดโดยกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน

5.1.3 เลขานุการบริษัท
บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานประจําปของบริษัท
2. ติดตามใหมีการนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุนไปปฏิบัติ
3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนาใหแกประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ไดรับรายงานดังกลาว
4. ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับ
ดูแลใหบริษัท คณะกรรมการ และฝายจัดการปฏิบัติตามอยางถูกตอง
5. ดู แ ลให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล และรายงานสารสนเทศตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย และ
สํานักงาน กลต. รวมถึงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
7. ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่
ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูที่ผานการพิจารณาตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณที่เหมาะสมสําหรับการทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบ
รัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ
ความเป น ผู นํ า รวมทั้ ง ความชํ า นาญในวิ ช าชี พ ความซื่ อ สั ต ย ตลอดจนคุ ณ สมบั ติ ส ว นบุ ค คลอื่ น ๆ ที่
เหมาะสม
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5.1.5 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ หรือเปนกรรมการที่ไมไดทําหนาที่บริหาร สําหรับตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการแบงแยกหนาที่ให
อยางชัดเจน

5.1.6 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับ
รวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึง การทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ 3
ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
ทั้งนี้ การคํา นวณภาระหนี้ดั งกลา วให เป น ไปตามวิธีก ารคํ า นวณมู ลคา ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของนิติบุคคล
ที่เกี่ยวของสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู
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ใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ
ผูบริ หาร หรื อหุ นส วนผูจัดการของผูใ หบ ริการทางวิ ชาชีพ นั้น ดวย เว นแตจะไดพนจากการมี ลัก ษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ซ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวเขมกวาขอกําหนดของสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนบริษัทไดไมเกินรอยละ 0.5
ขอความในขอ 5.1.6 นิติบุคคลที่เกี่ยวของหมายถึง บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่
ควบคุมรวมกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

5.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท

ตามขอบังคับของบริษัทขอ 12 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ใหมีการเลือกตั้งกรรมการชุด
ใหมทั้งคณะ

5.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถที่จะมีเวลาในการทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวน
บริษั ทที่กรรมการดํา รงตํา แหนง โดยกํ าหนดจํ านวนบริษั ท จดทะเบีย นสูงสุ ด ที่ป ระธานกรรมการ และ
กรรมการ จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดดังนี้
 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 บริษัท
 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากกรรมการบริหารสวนใหญตองดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย บริษัท
รวม กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัท

5.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการที่
ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได ในกรณีที่เปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
นอกเหนือจากกลุมบริษัทดังกลาวแลวจะตองไดรบั การอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ

5.2

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
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องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาจเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัทก็ได วาระการดํารงตําแหนง 1 ป สิ้นสุดในวันประชุม
สามัญประจําปผูถือหุน ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดใหมี
การประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการยอยแตละชุด
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ ห เ ป น ไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อ ถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(6.3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(6.8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. ปฏิ บัติก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ทมอบหมายดว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ
1. นายธีระ วิภูชนิน
2. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
3. นายเสงี่ยม สันทัด

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

2556-2557

4/4

2556-2557
2556-2557

4/4
4/4

5.2.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
องค ป ระกอบของคณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน ประกอบด ว ยสมาชิ ก ส ว นใหญ ร อ ยละ 75 เป น
กรรมการอิสระ
โดยมีประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคน
เดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 1 ป สิ้นสุดในวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ขึ้นทันทีเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการยอยแตละชุด
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและ
อนุมัติ
2. กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในป 2556 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ
1. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
2. นายธีระ วิภูชนิน
3. นายเสงีย่ ม สันทัด
4. นายวัง ชาง ยิง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
หนา 59

วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

2556-2557

4/4

2556-2557
2556-2557
2556-2557

4/4
4/4
3/4

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

5.2.3 คณะกรรมการสรรหา
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยสมาชิกสวนใหญรอยละ 75 เปนกรรมการอิสระ โดยมี
ประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระ
การดํารงตําแหนง 1 ป สิ้นสุดในวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุนเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการยอย
แตละชุด
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดสรรหา
1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของ
คณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว
2. พิ จ ารณาสรรหาและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสมที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการให ค ณะกรรมการ
พิจารณา
3. พิ จ ารณาสรรหาและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสมที่ จ ะมาดํา รงตํ าแหน งผู บ ริ ห ารระดับ สู งโดยเฉพาะ
กรรมการผูจัดการ
ในป 2556 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวม
ประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

5.3

ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
นายธีระ วิภูชนิน
นายเสงี่ยม สันทัด
นายวัง ชาง ยิง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

2556-2557

3/3

2556-2557
2556-2557
2555-2556

3/3
3/3
1/3

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือ ประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยจะมีการกําหนดตารางการ
ประชุ ม ล ว งหน า เป น รายป และแจ ง ให ก รรมการแต ล ะท า นได รั บ ทราบกํ า หนดการดั ง กล า วในเดื อ น
พฤศจิกายนของทุกป
เลขานุ การบริ ษัท จะเป น ผู เสนอวาระการประชุ ม ทั่ วไปที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย หรื อ ระเบี ย บต า งๆที่
เกี่ ย วข อ ง สว นวาระที่ นอกเหนื อ จากวาระดั งกล า ว ประธานกรรมการและกรรมการผูจัด การจะรว มกั น

หนา 60

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

พิจารณา ทั้งนี้ กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยสงวาระที่ตองการเสนอ
ผานทางเลขานุการบริษัทกอนวันประชุมลวงหนา 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมวาระที่เสนอ
ดังกลาวใหประธานกรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม
บริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอยาง
ชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทาน
กอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการแตละทานไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ใน
ระหวา งการประชุ ม ประธานคณะกรรมการจะจัด สรรเวลาอยางเพี ยงพอแก ผูบ ริห ารที่เกี่ย วขอ งในการ
นําเสนอรายละเอียด เพื่อใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลาใหกรรมการ
สามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ
ในป 2556 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวน
ครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
วาระการ
ดํารงตําแหนง
2556-2557
2555-2556

รายชื่อ
1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชยั

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
4/4
4/4
8/8
0/4
0/8
0/4

(ถึงแกกรรมเมื่อ 11 มีนาคม 2556)

นายอําพล สิมะโรจนา

2556-2557

3/4

3/4

6/8

2556-2557
2556-2557
2556-2557
2556-2557
2556-2557

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

4/4
4/4
1/4
4/4
3/4

8/8
8/8
5/8
8/8
7/8

(เขารับตําแหนงแทนนายสมชัยเมื่อ 21 มีนาคม 2556)

3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายเสงี่ยม สันทัด
5. นายวัง ชาง ยิง
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลัก ษณอักษร โดยมีการระบุวันเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
อภิปรายและขอสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย ชื่อผูจด
รายงาน และผูรับรองรายงาน และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว เลขานุการบริษัทจะเปนผู
จัดเก็บเพื่อใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดยผูที่เกี่ยวของ
กรรมการที่ไมใชผูบริหารมีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย ทั้งนี้เพื่ออภิปราย
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่นาสนใจ และจะตองมีการแจงผลการประชุมใหกรรมการ
ผู จั ด การได รั บ ทราบ โดยในป 2556 กรรมการที่ ไ ม ใ ช ผู บ ริ ห ารมี โ อกาสได ป ระชุ ม กั น เองโดยไม มี
กรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 1 ครั้ง

หนา 61

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

5.4

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแตละทานนําสงแบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินและแจงคณะกรรมการไดรับทราบ เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป

5.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบในการจายคาตอบแทน
กรรมการ และนํ า เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ทั้ ง นี้ ค า ตอบแทน
กรรมการ
จะพิจารณาจากประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
โดยเปรียบเทียบกับ
บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น และจะใช ผ ลการสํ า รวจการจ า ย
คาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลั กทรั พ ย ฯ เปนเกณฑ ในการเปรี ย บเทีย บในแต ละป ทั้ งนี้
เพื่อใหคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (บาท)
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จํานวน

2555

2556

7
3
4
4

4,190,800
1,795,200
-

4,358,519
1,900,800
-

นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะไดรับคาตั๋วเครื่องบิน
คาที่พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร เพื่อคุมครองความเสี่ยง
ของกรรมการและผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท แตทั้งนี้จะไมใหความคุมครองในกรณีกระทําการ
โดย จงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือทุจริต
2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงจะเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กํ า หนดในแต ล ะครั้ ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ความรู ค วามสามารถและผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการพิ จารณาค า ตอบแทนเป น ผู พิ จ ารณา และนํ า เสนอจํ า นวนค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมต อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หนา 62
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ในป 2556 กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงไดรวมกันกําหนดคาเปาหมายของ
ตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนไดกําหนดใหนําผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณาคาตอบแทน
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง (บาท)
ผูบริหารระดับสูง

จํานวน
9

2555
17,436,886

2556
17,202,640

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงจะไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ รถประจําตําแหนง และคาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คาประกันสุขภาพ และ
คาประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนอื่นๆ
นอกจากนั้น กรรมการบางทานที่ไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และกิจการที่
ควบคุมรวมกันจะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทดังกลาว

5.6

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดยผูบริหารระดับสูงเพื่อดู
กระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน นอกจากนี้ยังจัดใหมีเอกสารดังตอไปนี้สงมอบใหกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้งใหม
1. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ที่สําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
ขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ
2. นโยบายการกํากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
4. รายงานประจําป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยชุดตางๆ เปนประจํา โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย เพื่อสงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเขารวมฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการ หรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และ
แจงใหคณะกรรมการทราบในการประชุม
โดย ในป 2556 เลขานุการบริษัทไดเขารวม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทํารายงานการ
กํากับดูแลกิจการดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2556

5.7

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคนเปนสิ่งจําเปนตอความมั่นคง
และความสําเร็จขององคกรในระยะยาว
บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสรางและยกระดับ
การกํากับดูแ ลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจใน
ปจจุบัน โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจัดใหมี
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง

5.8

ความขัดแยงทางผลประโยชน
5.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท

เพื่อปองกันไมใหกรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลภายนอก บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับ
โอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท รวมถึงใหผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท
ตอคณะกรรมการทุกไตรมาส ทั้งนี้ ใหรวมถึงการปฎิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตดวย (ถามี)
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจาก
กรรมการผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่งมีหนาที่ตองจัดทํา
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และสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ทั้งในนามของตนเอง คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ
ก.ล.ต.
หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยขอมูล
ภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และหามไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง
1 เดือนกอนงบการเงินของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอ
ประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน และ/
หรือชักชวนผูอื่นใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทจะดําเนินการตาม
กฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทําการอันเปนความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน
ดังตอไปนี้
 ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
 ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือพนักงานโดยถือวา
จงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ถาผูกระทําความผิดเปนกรรมการบริษัท ใหนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ
 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

5.8.2 การอนุมตั ิรายการทีม่ ีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่นมีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับอยูในขณะทํารายการดังกลาว โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเครงครัด โดยบริษัทไดกําหนดมาตรการหรือ
ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการดังกลาวดังนี้
(1) หามไมใหบุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนอนุมัติรายการที่เกี่ยวของ
กับตนได
(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาทั่วไปโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถาคณะกรรมการตรวจสอบไม
มีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทจะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูให
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ความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกอนจะนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
อยางไรก็ตาม เพื่อใหธุรกรรมตางๆ สามารถดําเนินไปไดตามปกติ คณะกรรมการไดอนุมัติในหลักการให
ผูบริหารสามารถทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับบริษัทยอย หากธุรกรรมเหลานั้นเขา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1.

เป นข อ ตกลงทางการค าในลั ก ษณะเดี ย วกั บ วิ ญ ู ช นจะพึ ง กระทํ า กั บ คู สั ญ ญาทั่ ว ไปใน
สถานการณ เ ดี ย วกั น ด ว ยอํ า นาจต อ รองทางการค า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี
ลักษณะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

2.

เปนรายการทดรองจายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมี
การเรียกเก็บตามที่จายจริง

ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา 100,000 บาท ใหคณะกรรมการไดรับทราบ
ทุกไตรมาส
(4) บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

5.8.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท และใหกรรมการและผูบริหารที่มี
รายการหรื อ ธุ ร กรรมที่ มี ส ว นได เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ การของบริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และ
บุคคลที่มคี วามเกี่ยวของ บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
¾ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของมีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่มีขนาดของรายการมากกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท หรือ
0.03% ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอยแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ให
จัดทํารายงานดังกลาวตามแบบฟอรมที่กําหนด และสงมอบใหเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้ง ใหแจงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น
¾ ให เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ส ง สํ า เนารายงานที่ ไ ด รั บ ตามวรรค 1 ให ป ระธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงานนั้น
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¾ กรรมการ และผูบริหารที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมไมสามารถเขารวมในการ
พิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะไมจัดสงเอกสารในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการ
และผูบริหารดังกลาว
¾ ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และแบบ 56-1

5.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อผู
ตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้
เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
ประสิทธิ ภ าพ รวมถึง การตรวจสอบการปฏิบั ติต ามกฎหมายและข อกํ าหนดที่ เกี่ ย วข อง (Compliance
Controls)
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดวาจาง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ทํา
หน า ที่ เ ป น หน ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท และกํ า หนดให ผู ต รวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส

5.10 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท มี น โยบายในการกํ า หนดให ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป น ส ว นหนึ่ งของการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธ ตางๆ ของบริ ษัทสามารถปฏิบั ติไ ดบรรลุต ามที่ได ตั้งไว โดย
ผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต
ละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอ
แผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง

5.11 แผนสืบทอดงาน
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainees เพื่อพัฒนา
ความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทไดใหกําหนดบุคคลดังตอไปนี้ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการผูจัดการในกรณีที่กรรมการ
ผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
1. นายอําพล สิมะโรจนา กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับโรงงาน ทั้งของ
บริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
2. น.ส. ปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ทั้งของบริษัท บริษัทยอย
และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
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ความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อ
ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อใหสะทอนออกมาในการดําเนินงานตาม
ธุรกิจปกติ ดังนี้
วิสัยทัศน
เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจน้ํามันปาลมที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับ
สากล เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการแขงขันระดับโลก
พันธกิจ
1.
สร า งศั ก ยภาพในธุ ร กิ จน้ํ า มั น ปาล ม ตั้ งแต ก ารเพาะเมล็ ด พั น ธุ การผลิ ต ต น กล า การเพาะปลู ก การสกั ด น้ํ า มั น
ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหสามารถแขงขันไดและเปนที่ยอมรับในอนาคต
2.
ดําเนินธุรกิจน้ํามันปาลมที่ใหมูลคาสูงดวยการมุงเนนในดานงานคนควาวิจัย พัฒนาสายพันธุปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิต
สูง ปรับตัวไดดีในทุกพื้นที่การเพาะปลูก ตรงตามความตองการของเกษตรกร รวมถึงการใหบริการที่ดีเยี่ยมตอลูกคา
3.
ใชเทคโนโลยีการผลิตและการคนควาวิจัยที่ทันสมัย ดวยระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสากล พรอมกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม
4.
ใหความสําคัญอยูเสมอตอสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ลูกคา เกษตรกรและจัดสรรประโยชนตอบแทนแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม
บริษัทมีนโยบายที่เนนการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยใน
สวนของสวนปาลมและโรงงานสกัดของบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาวในรูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ 2556 บริษัทยังมีการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล และไดรับการขึ้นทะเบียนโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อรักษา
สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือ
หุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม กําหนดไวอยางชัดเจน โดยบริษัทเคารพในความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
ตอพนักงาน ลูกคา คูคา หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือน หรือความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่นใด อยางไรก็ตามความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้น บริษัท
จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความ
คุมครอง และปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียไวในนโยบาย
ดังกลาว
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บริษัทกําหนดแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอดังนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค ภายใตการแขงขันที่เปนธรรมตอคูคาทุกราย รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข
ทางการคาในการซื้อขายสินคาและบริการจากคูคา และการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจ
กับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรงไปตรงมา

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายใหพนักงานดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและเปนพลเมืองที่ดีของสังคม รวมทั้งสงเสริมใหคูคาของบริษัทดําเนิน
ธุรกิจที่ถูกตองดวยความโปรงใสดวยเชนกัน บริษัทจึงไดกําหนดใหการตอตานการทุจริตและการติดสินบนเปนนโยบายที่
สําคัญอีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกําหนดหลักเกณฑเปนแนวปฏิบัติไวในนโยบายดังกลาว
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายที่จะใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับและ
ปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑสากล โดยไมแบงแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว
ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
รวมทั้งใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จกาวหนาของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุนพัฒนาใหพนักงานมีความรู
ความสามารถ มีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง มีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ ใหผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม และเปนธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและตาม
กฏหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งยังใหความสําคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
และสภาพแวดลอมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดีและสงเสริมการ
ทํางานเปนทีม
5. ความรับผิดชอบตอลูกคา
บริษัทมุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา โดยเนนที่ความเอาใจใสและความรับผิดชอบตอลูกคาโดยการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการดานตางๆ ไดแก
- มาตรฐาน ISO 9001 เปนมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
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- มาตรฐาน OHSAS 18001 เปนระบบการจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหองคกรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเปน
แนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และถูกตอง
ตามกฏหมายของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
นอกจากนั้น บริษัทยังมุงเนนทําการตลาดและสัญญาที่เปนธรรม รวมถึงรักษาขอมูลที่เปนความลับของลูกคา และมีหนวยงาน
ซึ่งทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่
บังคับใชอยู ทั้งนี้ บริษัทมุงเนนการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมดวยความรับผิดชอบโดย
- สงเสริมใหพนักงานของบริษัทมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
- รวมพัฒนาสิ่งแวดลอม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับหนวยงานอื่น เพื่อใหมีการรักษาสิ่งแวดลอม
และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
- ปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทบทวนและติดตามความกาวหนาเพื่อให
แนใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะร ว มพั ฒ นาและสร า งสั ม พั น ธ อั น ดี ต อ ชุ ม ชนและสั ง คม ปฏิ บั ติ ต นให ส อดคล อ งกั บ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชุมชน และใหความรวมมือกับทุกฝายในชุมชนเพื่อการสรางสรรคสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมี
สวนไดเสีย
ในปจจุบัน บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟา จากกาซชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีน้ําเสียและของเสียจากกระบวนการ
ผลิต ของโรงงานสกัด น้ํา มันปาล มเปนวัตถุดิบ และโครงการดังกล าวเปนแหลงเรีย นรู ในการจัดการของเสี ยของนั กเรีย น
นักศึกษาและชุมชนของโรงงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวนรวมในการพัฒนาสายพันธุปาลมน้ํามัน ที่ใหผลผลิตตอไรสูง (ประมาณ 4-5 ตันผลปาลมสดตอไรตอ
ป ภายใตสภาพอากาศปกติ) มีภาวะทนความแลงไดดี และเปนพันธุปาลมที่มีอัตราการเติบโตดานความสูงของลําตนที่ต่ํา
สงผลใหสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากกวา 30 ป ซึ่งดวยคุณสมบัติโดยรวมดังกลาวสงผลใหสามารถใชพื้นที่เพาะปลูกได
อยางมีประสิทธิผลมากขึ้น มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี นับเปนการดูแลสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
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สวนกิจกรรมเพื่อประโยชนตอ สังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process) ในรอบปที่ผานมา ไดแก
1) บริจาคโลหิต
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและสวนปาลมน้ํามันของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ที่จังหวัดกระบี่ รวม
ใจบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสตางๆ กับสภากาชาดและโรงพยาบาลหลายแหง ซึ่งเปนกิจกรรมที่ถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป
2) สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ ป 2556
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมวัน
เด็ก ดังนี้
• สวนกระบี่นอย มอบใหกับโรงเรียนทุงพะยอม
•

สวนชัยบุรี มอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนเรียนดี โรงเรียนบานคลองพังกลาง อ.ชัยบุรี
สุราษฏรธานี

3) การสรางฝายชะลอน้ํา
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 สวนเขาเขน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
ไดดําเนินการสรางฝายชะลอน้ําจุดที่ 1 โคกแซะ และจุดที่ 2 ควนทัง พรอมทั้งปลูกหญาแฝก เพื่อชะลอน้ําและกักเก็บน้ําไวใช
ในฤดูแลง ทั้งยังเปนประโยชนตอชุมชนรอบขาง สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทกับชุมชนบริเวณสวนปาลมน้ํามัน
สนองตอบตามโครงการแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับฝายทดน้ําในชุมชน
4) สนับสนุนงบประมาณซื้อเครื่องแบบควบคุมฝูงชน วัสดุขุดลอกคูและทําทอระบายน้ําบริเวณสภ.ชัยบุรี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 สวนชัยบุรี บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดมอบเงินสนับสนุนงบประมาณ
ซื้อเครื่องแบบควบคุมฝูงชน และสนับสนุนคาใชจายขุดลอกคูและวางทอระบายน้ําใหม ใหกับ สภ.ชัยบุรี
5) รวมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษและพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 สวนชัยบุรี บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) รวมกับสํานักงานสวนปาคลอง
ทอมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษและพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยการจัดทําฝายแมว ตามโครงการพระราชดําริ
โดยทางบริษัทไดมอบเงินชวยเหลือสําหรับการอบรมเยาวชนและจัดสรางฝายแมว
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6) ปลอยปลาถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 สวนเกาะนอย บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรวมกับผูนําชุมชน ในพื้นที่
หมู 7 ต.บางสวรรค อ. พระแสง จ.สุราษฏรธานี และชาวบานใกลเคียงมารวมโครงการปลอยปลา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2556 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) รวมกับศูนยวิจัย และพัฒนาประมง
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมดวยคณะขาราชการ และประชาชนตําบลบางสวรรค ไดจัดพิธีปลอย
พันธุปลาคืนสูแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 300,000 ตัว ณ สระแกวมรกต หมูที่ 3 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง จังหวัดสุ
ราษฎรธานี เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนรอบๆ สวนของบริษัท และรักษาสภาพแวดลอม
7) สืบสานประเพณีวันสงกรานต
วันที่ 12 เมษายน 2556 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมวันสงกรานต ณ สํานักงานกระบี่
มีกิจกรรมการทําบุญตักบาตรอาหารแหงในตอนเชา รดน้ําดําหัวผูใหญ การสงฆน้ําพระ เพื่อสืบสานขนบธรรมประเพณี เปน
สิริมงคลใหกับพนักงานสืบไป
8) วิทยากรและเขารวมจัดนิทรรศการงานเสวนาโครงการปาลมน้ํามันแหงชาติ
วันที่ 24 เมษายน 2556 บริษัท สหอุตสากรรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด (บริษัทรวม
ทุน) ไดเขารวมกับหนวยงานราชการและบริษัทที่เกี่ยวของในการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการปาลมน้ํามันแหงชาติ ณ
หอประชุมสหกรณสุราษฎรธานี เพื่อใหความรูแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดใกลเคียง
9) สนับสนุนและเขารวมการแขงขันฟุตบอล บานหวยเหรียงคัพ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 สวนเคียนซา บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรวมจัดกิจกรรมแขงขัน
ฟุตบอล บานหวยเหรียงคัพ เพื่อหารายไดพัฒนาดานกีฬาภายในหมูบาน ณ สนามโรงเรียนศึกษาประชาคม หมูที่ 5 ตําบล
เคียนซา อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี
10) สรางปอมตํารวจประจําหมูบานเกาะนอย
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 สวนเกาะนอย บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน )ไดรวมกับ สภ.อ.พระแสง สราง
ปอมตํารวจหนวยบริการประชาชนประจํา ม.2 ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี เพื่อมอบใหใชเปนปอมตํารวจประจํา
หมูบาน
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11) มอบอุปกรณเครื่องเลนเด็กใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดนําอุปกรณเครื่องเลนเด็กไปมอบใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อใหเด็กเล็กมีเครื่องเลนที่ทันสมัย
และเพียงพอตอความตองการ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะใหกับเด็กเล็ก นอกจากนั้นยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางบริษัทกับชุมชน
12) โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม รวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยูง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ จํานวน 6 โรงเรียน ระหวางวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2556 ณ วัดโคกเคี่ยม ตําบล
หวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงคในการจัดทําโครงการในครั้งนี้ เพื่อใหเด็กนักเรียนเขาใจถึงคุณธรรม และ
จริยธรรม นําไปใชในชีวิตประจําวัน และเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของบริษัทตอสังคมภายนอก ใหเด็กนักเรียนเปนคน
ดี มีความสามารถ มีความสุข บนพื้นฐานของการรูจักใช และรูจักคิด ตลอดจนพัฒนาเด็กนักเรียนใหเปนบุคคลที่มีความพรอม
ทางรางกายและจิตใจ สติปญญา ควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหเด็กนักเรียนหางไกลจากยาเสพติด
13) รวมทําบุญถวายภัตตาหารแกพระภิกษุชวงเขาพรรษา
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 สวนบานหมาก บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการทําบุญถวาย
ภัตตาหารแกพระสงคในชวงประจําพรรษา ทางชุมชนหมูที่ 6 (บานหมาก) ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี เพื่อสืบ
สานประเพณีของไทยใหคงอยูตลอดไป ทั้งนี้ไดใหชาวบานในชุมชนบานหมากจัดเวรหมุนเวียน วันละ 3-4 ครอบครัว นํา
ภัตตาหารถวายพระชวงฉันเพล หมุนเวียนกันไปจนกวาจะถึงชวงออกพรรษาเพื่อใหพนักงานบริษัทและชาวบานในชุมชนได
รวมกันทําบุญ พบปะพูดคุย รับประทานอาหารรวมกัน สรางความสามัคคีปรองดอง
14) รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สํานักสงฆบานปลายหริก
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 สวนเคียนซา บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เขารวมทํากิจกรรมกับชุมชน
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง พนักงานของสวนเคียนซา กับชาวบานที่อยูในชุมชนใกลเคียง ตลอดจนรวมสืบสาน
ประเพณีทอดกฐิน ใหคงอยูคูพระพุทธศาสนาตอไป ณ สํานักสงฆบานปลายหริก อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏรธานี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่ชวยลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวยใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งชวยรักษาผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงาน
ดานการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
บริษัทไดมีการวาจางสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งไดกําหนดใหมี
การจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุม
ภายในที่ดีแกบริษัทเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ
ในการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 20 กุ มภาพั น ธ 2557 โดยมีก รรมการอิ สระและกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินซึ่ง
ประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
เรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญและบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของผูสอบบัญชีขอ 7 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานกับ
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทและไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบ
ในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเชนกัน
สําหรับบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้น ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลมซึ่งดูแลและควบคุมโดยฝาย
บริหารของบริษัท

หนา 74

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค
เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท
เป น เจ า ของความเสี่ ย ง และมี ห น า ที่ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งของแต ล ะหน ว ยงานและกระบวนการทํ า งาน ประเมิ น
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตนดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสที่มีการประชุม
คณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแกผูอื่น รวมถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่
ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณะชน
บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท รวมถึงบทลงโทษกรณีที่มีการฝาฝนไวใน
นโยบายการกํากับกิจการ ซึ่งสามารถดูไดที่ หัวขอ "การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 5.8.1
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รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกันกับบุคคลที่มีผลประโยชนรวม ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
ของรายการดังกลาว
ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่ง
เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
1) รายการระหวางกันกับบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST)
(หนวย: ลานบาท)

ความสัมพันธ
ผูถือหุน ราย
ใหญ

รายการ

มูลคารายการ
2556 2555

ขาย CPO และ
CPKO

943

ขาย FFB และ
PKS

5

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเปน

1,355 ราคาตลาด ณ วันที่ บริษัทมีการพึ่งพาทางดานธุรกิจกับ LST ซึ่งเปน
ทําสัญญาขาย
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญ ที่มีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับน้ํามันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของน้ํามันปาลมไดเปนอยางดี
24 ราคาตลาด
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
2556

2555

1

1

6

6

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 2556
รายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 7
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2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน
ในป 2556 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสดใหแก บมจ.ล่ํา
สูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 71 ของมูลคาการขายทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะ
ผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีการคาของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปนผูอนุมัติการขาย
น้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการขายใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายใน
วันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น

3 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทไดมีการคาขายกับ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) กอนที่ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) จะเขามาถือหุนในบริษัทและเปน
ผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน เนื่องจากบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งในบริษัทที่มีการใชน้ํามันปาลมดิบในปริมาณสูง
นอกจากนั้นยังมีฐานะการเงินแข็งแกรงและเปนลูกคาที่ดี ดังนั้น ในอนาคตบริษัทก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบ
มจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ในราคาเดียวกับที่มีการขายใหกับลูกคารายอื่น
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ขอมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในระยะ 3 ปที่ผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข สําหรับงบการเงิน
ของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอย งบการเงินของกิจการที่ควบคุมรวมกันและงบการเงินรวม

ข. สรุปงบการเงินรวม
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554*
บาท
%
บาท
%
บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
172,812,024 11.51 190,198,512 16.20 271,225,901
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่นื
33,322,411 2.22 71,789,316 6.12 47,497,302
616,263 0.04
280,115 0.02 2,273,736
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน
สินคาคงเหลือ
56,525,068 3.77 130,562,842 11.12 109,317,078
4,614,137 0.31 5,058,144 0.43 3,053,664
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
267,889,903 17.85 397,888,929 33.89 433,367,681
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
1,211,074,305 80.69 759,680,580 64.71 767,731,821
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
10,109,479 0.67 9,754,331 0.83 10,256,879
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
6,324,867 0.42 5,401,758 0.46
5,526,039 0.37 1,340,448 0.11 1,942,139
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
1,233,034,690 82.15 776,177,117 66.11 779,930,839
1,500,924,593 100.00 1,174,066,046 100.00 1,213,298,520
รวมสินทรัพย

หนา 78

%
22.35
3.91
0.19
9.01
0.25
35.71
63.28
0.85
0.16
64.29
100.00

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2556
บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนไมหมุนเวียน
สํารองเผือ่ คาเชาที่ดิน
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ ป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

16,803,514

%

2555
บาท

%

2554*
บาท

%

1.12

29,257,760

2.49 37,025,453

3.05

100,000,000 6.66
13,057,762 0.87
32,427,206 2.16
162,288,482 10.81

33,951,642
35,242,974
98,452,376

2.89 56,774,282
3.00 25,865,094
8.38 119,664,829

4.68
2.13
9.86

20,468,000

1.74 20,468,000

1.69

20,468,000

1.36

200,000,000 13.33
16,111,150 1.07 11,654,592 1.00 5,178,420 0.43
236,579,150 15.76 32,122,592 2.74 25,646,420 2.11
398,867,632 26.57 130,574,968 11.12 145,311,249 11.98

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

324,050,000

324,050,000

324,050,000

324,050,000 21.60 324,050,000 27.60 324,050,000 26.71
321,544,740 21.42 321,544,740 27.39 321,544,740 26.50
60,305,000 4.02 60,305,000 5.14 60,305,000 4.97
396,157,221 26.39 337,591,338 28.75 362,087,531 29.84
1,102,056,961 73.43 1,043,491,078 88.88 1,067,987,271 88.02
1,500,924,593 100.00 1,174,066,046 100.00 1,213,298,520 100.00
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แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
%
บาท
%
รายได
รายไดจากการขาย
1,352,429,488 96.77 1,536,483,766 95.67
รายไดอื่น
อื่นๆ
45,204,352 3.23 69,592,673 4.33
รวมรายได
1,397,633,840 100.00 1,606,076,439 100.00
คาใชจาย
ตนทุนขาย
1,027,618,532 73.53 1,094,769,754 68.16
คาใชจายในการขาย
48,908,902 3.50 48,898,589 3.04
คาใชจายในการบริหาร
46,456,470 3.32 50,612,726 3.15
คาใชจายอืน่
2,480,644 0.18
6,701 0.01
รวมคาใชจาย
1,125,464,548 80.53 1,194,287,770 74.36
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 272,169,292 19.47 411,788,669 25.64
คาใชจายทางการเงิน
(1,598,157) (0.11)
ภาษีเงินไดนติ ิบคุ คล
(49,985,272) (3.58) (83,960,440) (5.23)
กําไรสําหรับป
220,585,863 15.78 327,828,229 20.41
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
220,585,863 15.78 327,828,229 20.41
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
0.68
1.01

หนา 80

2554*
บาท

%

1,471,543,514 98.09
28,629,966 1.91
1,500,173,480 100.00
827,944,231
40,524,561
111,153,822
896,985
980,519,599
519,653,881
(131,964,320)
387,689,561
387,689,561
1.20

55.19
2.70
7.41
0.06
65.36
34.64
(8.80)
25.84
25.84

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
270,571,135
411,788,669
รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
99,239,739
94,645,110
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
219,521
ขาดทุนจากการตัดจําหนายตนทุนสวนปาลม
2,480,644
6,701
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(3,924,036)
(289,254)
6,678,468
6,538,461
คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ)
158,987
25,489
คาใชจายดอกเบีย้
1,598,157
377,022,615
512,715,176
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่
38,466,905
(24,292,014)
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน
(336,148)
1,993,621
สินคาคงเหลือ
82,090,165
(14,894,831)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
444,007
(2,004,480)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
(4,185,591)
601,691
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :เจาหนี้การคา
(13,711,056)
10,588,154
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(4,247,547)
9,377,880
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
(2,221,910)
(62,289)
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
473,321,440
494,022,908
จายดอกเบี้ย
(117,122)
จายภาษีเงินได
(71,802,261)
(108,083,410)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
401,402,057
385,939,498

หนา 81

2554*
บาท
519,653,881
85,804,235
791,173
133,421
(2,879,342)
6,428,304
(717,730)
609,213,942
(41,070,994)
(1,847,139)
(70,401,298)
109,177
(1,401,271)
11,286,428
7,529,738
(3,867,073)
509,551,510
(80,732,042)
428,819,468

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2556
บาท
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจําลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม :
รายการที่ไมใชเงินสด
โอนตนกลาปาลมเปนสินคาคงเหลือ
ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดจายชําระ

2555
บาท

2554*
บาท

5,647,030
(561,131,452)
(1,234,887)
(556,719,309)

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

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

300,000,000
(162,069,236)
137,930,764
(17,386,488)
190,198,512
172,812,024

(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

8,211,378
2,766,803

6,376,422
1,509,993

4,043,492
19,865,840

หมายเหตุ:
ขอมูลป 2554 เปนตัวเลขกอนการปรับปรุง อันเนื่องมาจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษี
เงินได มาถือปฏิบัติ

หนา 82

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ค. อัตราสวนทางการเงิน – งบการเงินรวม
2556
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
กําไรสุทธิตอหุน
บาทตอหุน
เงินปนผลจากงวดผลการดําเนินงานตอหุน
บาทตอหุน
การจายเงินปนผลตอหุน
บาทตอหุน
อัตราการจายเงินปนผล
%

หนา 83

2555

2554

1.7
1.3
25.8
14
11
33
44.5
8
39

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

23.2
15.8
20

27.5
20.4
31.4

42.9
25.8
36.3

14.7
17.9
0.9

27.9
43.0
1.3

32.0
50.5
1.2

0.36
n.a.
170
0.68
0.60
0.50
88

0.13
n.a.
1.01
0.90
1.10
89.1

0.14
n.a.
1.20
1.10
0.75
91.6

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

14.

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

1.

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานของสวน
ปริมาณผลปาลมสดที่เขากระบวนการการผลิตรวมในป 2556 ของบริษัทลดลงจากป 2555 เพียงเล็กนอย คือรอยละ 1.7
โดยผลปาลมที่มาจากสวนที่เปนพื้นที่ของบริษัทลดลง รอยละ 13.6 ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพอากาศแหงแลงที่กินเวลาหลาย
เดือนในชวงที่ตนปาลมออกชอ ทําใหน้ําหนักตอทะลายลดลงและชอดอกฝอ ในขณะที่ผลปาลมที่มาจากสวนที่เปนพื้นที่
สัมปทาน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 เปนผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวและปญหาแรงงานที่ลดลง ตลอดจน
ผลกระทบจากความแหงแลงในปาลมที่มีอายุมากที่มีชวงการออกชอดอกกอน ทําใหมีผลกระทบนอยกวาพื้นที่อื่น
ในชวงปลายป 2556 บริษัทไดมีการซื้อที่ดินในจังหวัดกระบี่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม เนื่องจากพื้นที่ปลูกปาลมที่เปนพื้นที่
สัมปทาน จะหมดอายุในสิ้นป 2557
นอกจากนี้ บริษัทยังคงทําการปลูกทดแทน ตนปาลมที่มีอายุมากและใหผลผลิตนอยลง ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแตป 2544
ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จคิดเปนรอยละ 92.7 ของพื้นที่ที่กําหนดไว (ไมรวมพื้นที่ที่เปนสัมปทานของบริษัทยอย)

ผลการดําเนินงานของโรงสกัด
บริ ษั ท มี ป ริ ม าณการซื้ อ ผลปาล ม สดจากภายนอกลดลงร อ ยละ 7.8 เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลที่ ไ ด อ ธิ บ ายไปก อ นหน า นี้ (ดู
รายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน : สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม”) ประกอบกับ
ปริมาณผลปาลมสดรวมของบริษัทลดลงรอยละ 1.7 สงผลใหปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูโรงสกัดลดลงจากป 2555 รอยละ
5.5 โดยสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทในป 2556 คิดเปนรอยละ 46.9 และ 53.1
ของผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด (2555 : รอยละ 48.5 และ 51.5)
ตนทุนผลปาลมสดที่ซื้อจากภายนอก ลดลงรอยละ 19.9 โดยเกิดจากกลไกอุปสงคอุปทานของตลาด ในขณะที่ตนทุน
ผลปาลมสดจากสวนของบริษัทเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย คือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 จึงสงผลใหตนทุนผลปาลมสดที่ใชในการ
ผลิตทั้งหมดของบริษัทลดลงรอยละ 14.1 ในขณะที่ตนทุนน้ํามันปาลมดิบตอตันของโรงสกัดเพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ
17.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก คาบํารุงรักษาเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 29.7
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ด
ในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอชั่วโมง และสําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต ซึ่งบริษัท
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ
100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552
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สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากกาซ
ชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต ซึ่งบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ
การสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว
แลวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพันธุปาลม
กิจการที่ควบคุมรวมกัน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซึ่งกิจการที่ควบคุมรวมกันยังไมไดเริ่มใชสิทธิ
พิเศษดังกลาว

รายไดจากการขาย
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสําหรับป 2556 ลดลงจากป 2555 จํานวน 184.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.0
ทั้งนี้เนื่องมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมลดลงรอยละ 22.0 และ 30.3
ตามลําดับ แมวาปริมาณการขายน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 และน้ํามันเมล็ดในปาลมเพิ่มขึ้นรอยละ 50 ก็ตาม

ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร
•

•
•

บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 76.0 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 71.3 ในป
2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม ที่ลดลง
รอยละ 22.0 และ 30.3 ตามลําดับ
คาใชจา ยในการบริ หาร ลดลง 4.2 ลานบาท เนื่อ งจากเงิน เดือ น ผลตอบแทนพนัก งานและคา ที่ปรึ กษาทาง
กฎหมายที่ลดลง
คาใชจายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 4.1 ลานบาท เปนคาใชจายในการลมปาลมสวนกระบี่นอย 2.5 ลานบาทและดอกเบี้ย
จายจํานวน 1.6 ลานบาท ที่เกิดจากการกูยืมเงินในการซื้อที่ดินสวนทับปริก จังหวัดกระบี่

กําไร
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทั้งในเรื่องการลดลงของรายไดจากการขายรอยละ 12 ที่มีสาเหตุหลักมาจากราคาขายถัว
เฉลี่ยตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมที่ลดลงรอยละ 22 และ 30.3 ตามลําดับ สงผลใหบริษัทและ
บริษัทยอย มีกําไรขั้นตน ลดลง 116.9 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26.5 ประกอบกับรายไดจากการขายขี้น้ํามันที่ลดลง
24.4 ลานบาท ทําใหบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ ลดลง 107.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 32.7 และกําไรตอหุนในป
2556 เทากับ 0.68 บาท (2555 : 1.01 บาท)
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อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
กําไรสุทธิ ของบริษัทและบริษัทยอย ป 2556 ที่ลดลง จํานวน 107.2 ลานบาท สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน ลดลง
จากรอยละ 31.42 ในป 2555 เปนรอยละ 20.02 ในป 2556
อัตราการจายเงินปนผล
ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป 2555 ในอัตราหุนละ 0.30
บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของป 2555 อัตราหุนละ 0.60 บาท ดังนั้นเงินปนผลจายจากผลดําเนินงานของ
ป 2555 ทั้งสิ้นเทากับอัตราหุนละ 0.90 บาท คิดเปนรอยละ 89.11 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลว
ในระหวางป 2556 บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลดําเนินงานของป 2556 ไปแลว ในอัตราหุนละ 0.20
บาท รวมกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป 2556 อัตราหุนละ 0.40 บาท ดังนั้นเงินปนผล
จายจากผลดําเนินงานของป 2556 ทั้งสิ้นเทากับอัตราหุนละ 0.60 บาท คิดเปนรอยละ 88.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
แลว
การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 3.40 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักสุทธิ 324.05 ลานหุน) เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 ที่มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 3.22 บาท
(คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 324.05 ลานหุน)

2.

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยทั้งหมด 1,500.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,174.1 ลานบาท คิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 27.8 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ลดลงเปนรอยละ 14.7 (2555 : รอยละ 27.8) สาเหตุหลักมา
จากรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่สําคัญ ดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 17.4 ลานบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ลดลง
• ลูกหนี้การคา ลดลง 38.5 ลานบาท
• สินคาคงเหลือ ลดลง 74 ลานบาท โดยน้ํามันปาลมดิบลดลง 68.7 ลานบาท
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น 442.7 ลานบาท ซึ่งมาจากการลงทุนในสวนทับปริก ที่จังหวัดกระบี่
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แหลงที่มาของเงินทุน

โครงสรางของเงินทุน บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2556 เทากับ 0.36 เทา (2555 :
0.13 เทา) เนื่องมาจากหนี้สินในป 2556 จากการกูยืมเงินมาลงทุนในสวนทับปริก ที่เพิ่มขึ้นถึง 300 ลานบาท อยางไรก็
ตามโครงสรางเงินทุนของบริษัทยังคงมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป
สวนของผูถือหุน แมวาบริษัทและบริษัทยอย จะมีกําไรสุทธิสําหรับป 2556 ที่ลดลงจากป 2555 ถึง 107.2 ลานบาท แต
เนื่องจากในระหวางป 2556 บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลลดลงจากป 2555 ถึง 194 ลานบาท จึงทําใหบริษัทและ
บริษัทยอย มีสวนของผูที่หุนที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 58.6 ลานบาท
หนี้สิน บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งหมด 398.9 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินหมุนเวียน 162.3 ลานบาท และหนี้สินไม
หมุนเวียน 236.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 268.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 205.5 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
• เจาหนี้การคาลดลง 12.4 ลานบาท สวนใหญมาจากเจาหนี้คาปุยลดลง 9.4 ลานบาท
• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง 20.9 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธิและอัตราภาษีที่ลดลง
• สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 4.5 ลานบาท เนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน
• เงิ น กู ยื ม ระยะยาว เพิ่ ม ขึ้น 300 ล า นบาท ซึ่ งมาจากการกูยื มเงิ นจากสถาบั นการเงิ น มาลงทุ น ในสวน
ทับปริก ที่จังหวัดกระบี่

สภาพคล่องทางการเงิ น
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 172.8 ลานบาท ลดลง 17.4 ลาน
บาท จากชวงเวลาเดียวกันของป 2555 ที่มีอยูจํานวน 190.2 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
• เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2556 จํานวน 401.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 เปนจํานวน
เงิน 15.5 ลานบาท สวนใหญมาจากลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือที่ลดลง ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน
• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2556 จํานวน 556.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 ที่ใชไป
110.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 446.2 ลานบาท เนื่องมาจากการการลงทุนในสวนทับปริก ที่จังหวัดกระบี่
• เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินของป 2556 จํานวน 137.9 ลานบาท มาจากการกูยืมเงินมาเพื่อลงทุน
ในสวนทับปริก จํานวน 300 ลานบาท ดังที่ไดกลาวมาขางตน นอกจากนี้ยังเปนเงินปนผลจายสําหรับผล
การดําเนินงานไตรมาส 4 สําหรับป 2555 และเงินปนผลจายระหวางกาลของ 6 เดือนสําหรับป 2556
จํานวนเงิน 162.1 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 194.3 ลานบาท จากป 2555 ซึ่งจายปนผลไปเปนจํานวนเงิน
356.4 ลานบาท
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จากกระแสเงินสดที่ไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสด
ลดลง 17.4 ลานบาท ประกอบกับเงินสดตนป 2556 จํานวน 190.2 ลานบาท ทําใหเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงิน 172.8 ลานบาท

อัตราส่วนทางการเงิ น
• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 1.65 เทา ในป 2556 ต่ํากวาป 2555 ซึ่งเทากับ
4.04 เทา สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือลดลง
• อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 1.30 เทา ต่ํากวาป 2555 ซึ่งเทากับ
2.72 เทา สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาลดลงและหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 2.47 เทา ในป 2556 ต่ํากวา
ป 2555 ซึ่งเทากับ 3.92 เทา มีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

4.

รายจายลงทุน

บริษัทมีรายจายลงทุนในเรื่อง การลงทุนในที่ดินปลูกปาลม โครงการการปลูกปาลมทดแทนและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจักร
• บริษัทมีการลงทุนในที่ดินปลูกปาลม สวนทับปริก จังหวัดกระบี่ เพื่อชดเชยกับพื้นที่ปลูกปาลมที่อาจไมได
รับการตอสัมปทานในอนาคต รวมถึงเพื่อใหมีผลปาลมเขาสูกระบวนการผลิตเพียงพอกับกําลังการผลิตของ
น้ํามันปาลมดิบดวย
• โครงการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2544 ไดเสร็จสิ้นลง
คิดเปนรอยละ 92.7 ของพื้นที่ที่กําหนดไว (ไมรวมพื้นที่ที่เปนสัมปทานของบริษัทยอย) สวนการปลูกปาลม
ทดแทนในพื้นที่ที่เปนสัมปทานในสวนชัยบุรีและเคียนซา ซึ่งจะหมดอายุในสิ้นป 2557 นั้นตองขึ้นอยูกับ
นโยบายการตออายุสัมปทานของรัฐบาล
• รายจายลงทุนของบริษัทในอนาคตยังคงเปนการซื้อเครื่องจักร รถบรรทุกที่ใชในการขนสงผลปาลมสดและ
อุปกรณ ทดแทนทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องใชที่สามารถทดแทนแรงงาน

หนา 88

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อผลการดําเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
จากการที่วัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร ทําใหแนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทขึ้นอยู
กับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน ผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล และ
ความผันผวนของราคาน้ํามันปาลม นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งไดแก เรื่องการตออายุสัมปทานที่ดินที่จะ
หมดในป 2557 ซึ่งยังคงมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล
นอกจากนี้ จากการที่มีโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มจํานวนขึ้นทุกป สงผลใหการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกมี
การแขงขันกันอยางรุนแรง โดยไมใสใจเรื่องคุณภาพของผลปาลม ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
การดําเนินงานของบริษัทในอนาคตทั้งสิ้น
อางถึง “ปจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน” ที่ไดกลาวไปแลวขางตน

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีดังนี้
คาสอบบัญชี (บาท)
ของบริษัท
ของบริษัทยอย 1 บริษัท
ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม

ป 2556
930,000
60,000
295,000
1,285,000

ป 2557
930,000
60,000
295,000
1,285,000

2) คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทไดมีการจายคาตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขาเครื่องจักรและรายงานผลการดําเนินงานที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากโครงการ BOI ดังนี้
คาตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)
ของบริษัท
ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม

หนา 89

ป 2556
100,000
-0100,000

ป 2557
200,000
100,000
300,000

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
และเลขานุการบริษัท
1. กรรมการและผูบ ริหารของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการและผูบ ริหาร
1. นายธีระ วิภูชนิน

ตําแหนง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายเสงี่ยม สันทัด
5. นายวัง ชาง ยิง

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนด
คาตอบแทน, กรรมการสรรหา
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการสรรหา

6. นายอําพล สิมะโรจนา

กรรมการบริหาร

7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

กรรมการบริหาร

8. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต

เลขานุการบริษัทและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

9. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม

ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ

10. นายสุภัทรพงศ ชาญพานิชย

ผูจัดการฝายโรงงาน

11. นายศรุต ชลธาร

ผูจัดการฝายสวน

12. นางสาวเทียมรส จินะกัน

ผูจัดการแผนกบัญชี

13. นายชณัตถ แสงอรุณ

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : กรรมการลําดับที่ 2, 6 และ 7 เปนกรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือ
รับรอง
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รายละเอียดของกรรมการและผูบ ริหารของบริษัท
1. นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา
อายุ
65 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุน ในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ 3
บริษัท
กรรมการ
5
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
19 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2538)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่
 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
- ไมมี –
ตําแหนงในกิจการอื่น
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, กสท, ปตท, ทอท
รองกรรมการผูจ ัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4 ครั้งเขาประชุม4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง
หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 92

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
อายุ
55 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุน ในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ -0บริษัท
กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
11 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุน 26/2008
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
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อดีต
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บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน,
ประธานกรรมการสรรหา
อายุ
70 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุน ในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ -0บริษัท
กรรมการ
1
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
21 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2536)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 3/2006
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่
- ไมมี ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
- ไมมี ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษัท โชติชลิต จํากัด
 กรรมการ บริษัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากัด
การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4 ครั้งเขาประชุม4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน

หนา 94

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

4. นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา
อายุ
67 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุน ในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ -0บริษัท
กรรมการ
1
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
2 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง
รุน 1 (วปอ. 2546)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 22/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 51/2004
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ อาร พี ซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
- ไมมี ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการสมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา
กรรมการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
กรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
กรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากร ภาคที่ 1
เลขานุการกรมศุลกากร
การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4 ครั้งเขาประชุม4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง
 ปจจุบัน
อดีต
หมายเหตุ :

หนา 95

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

5. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
53 ป
สัญชาติ
สิงคโปร
สัดสวนการถือหุน ในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ -0บริษัท
กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
15 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินยิ ม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
 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
ตําแหนงในกิจการอื่น
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4 ครั้งเขาประชุม3 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 96

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

6. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
กรรมการบริหาร
อายุ
45 ป
สัดสวนการถือหุน ในบริษัทฯ
ไมมี
สัญชาติ
ไทย
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ -0บริษัท
กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
11 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 36/2003
ผานการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูทรงคุณวุฒิ รุน 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
ผูชวยผูอ ํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย คาเธยแคปปตอล จํากัด
การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน

หนา 97

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

7. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหาร
อายุ
57 ป
สัดสวนการถือหุน ในบริษัทฯ
ไมมี
สัญชาติ
ไทย
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ -0บริษัท
กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
1 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ั ฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 37/2003
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่
 กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
ผูจัดการสวน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 98

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

8. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ
73 ป
สัดสวนการถือหุน ในบริษัทฯ
รอยละ 0.07
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชแิ กน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ
 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง

9. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม
ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ
อายุ
60 ป
สัดสวนการถือหุน ในบริษัทฯ
รอยละ 0.01
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
นักเคมี บริษัท เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด

หมายเหตุ :



ปจจุบัน

หนา 99

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

10. นายสุภัทรพงศ ชาญพานิชย
ผูจัดการฝายโรงงาน
อายุ
สัดสวนการถือหุน ในบริษัท ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

46 ป

ไมมี
ปรีญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ
ผูชวยผูอ ํานวยการโรงงาน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการโรงงาน บริษัท ไทยทาโลแอนดออยล จํากัด
หัวหนาฝายซอมบํารุง บริษัท ศรีตรังแอรโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
วิศวกรเครื่องกล บริษัท โดล ไทยแลนด จํากัด

11. นายศรุต ชลธาร
ผูจัดการฝายสวน
อายุ
สัดสวนการถือหุน ในบริษัท ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

52 ป

ไมมี
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วทบ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :



ปจจุบัน

หนา 100

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

12. นางสาวเทียมรส จินะกัน
ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน
อายุ
55 ป
สัดสวนการถือหุน ในบริษัท ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
หัวหนางานบัญชีการเงิน บริษัท ใบยาเอเชียอาคเนย จํากัด
หัวหนางานบัญชีการเงิน บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด

13. นายชณัตถ แสงอรุณ
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
อายุ
สัดสวนการถือหุน ในบริษัท ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

52 ป

ไมมี
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัย รามคําแหง
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท นันยางการเมนท จํากัด
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท โรงพิมพ ไทยวัฒนาพานิช จํากัด
ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ บมจ.คารเปท อินเตอรชั่นแนล (ประเทศไทย)
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ บมจ.ไทยเพรซิเดนท ฟูดส
ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ บมจ.มั่นคงเคหะการ

หมายเหตุ :



ปจจุบัน

หนา 101

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

2. กรรมการและผูบ ริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั
ยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีรายนามดังตอไปนี้

ชื่อ

1 นายวัง ชาง ยิง
2 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3 นางสาวปยธิดา สุขจันทร
4 นายอําพล สิมะโรจนา
หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

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

/
//
//
//

//
//
//
//

X

X
/
/

/
/

LST หมายถึง บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UFC หมายถึง บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
UNF หมายถึง บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด

หนา 102

/
/

X
//

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
บริษัทฯมิไดรายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวารอยละ 10
ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2556 ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่ไมมีนัยสําคัญตามประกาศ
ของ กลต.

หนา 103

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนา
งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อผูตรวจสอบ
บัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส
ประวัติผูตรวจสอบภายใน
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน
หุนสวนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
อายุ
43 ป
สัดสวนการถือหุน ในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การประเมิ น ระบบการควบคุม ภายในโดยการจั ดการด า นความ
เสี่ยงของแตละระบบงาน (COSO – ERM)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจําป
ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ
 หุนสวนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จํานวน 14 ป
 ตรวจสอบภายใน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 9 ป

หมายเหตุ :



ปจจุบัน

หนา 104

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
บริษัทฯยังมิไดมีการประเมินราคาทรัพยสิน

หนา 105

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
สารประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ในป 2556 บริษัทไดสูญเสียคุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย อดีตรองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ซึ่งจากไป
ในขณะอายุ 54 ป คุณสมชัยเปนผูซึ่งทุมเทแรงกายแรงใจตลอดชีวิตการทํางานใหกับบริษัทมากวา 15 ป นับไดวา
เปนผูมีคุณูปการตอบริษัทอยางยิ่ง นอกจากนั้น คุณสมชัยยังมีบทบาทในเวทีอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศ
ไทย โดยไดดํารงตําแหนงนายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม ในชวงป 2540 – 2541 และเปนรองนายกสมาคมโรง
สกัดน้ํามันปาลม ในชวงป 2545 – 2556
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคุณอัญชลี สืบจันทศิริ ใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการแทนคุณสมชัย โดยให
มีผลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2556 คุณอัญชลีไดรวมงานกับบริษัทในตําแหนงกรรมการบริหารมาเปนเวลา 10 ป ซึ่ง
เปนผูบริหารงานรวมกับคุณสมชัยมาโดยตลอด จึงนับวาเปนผูมีประสบการณและความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
น้ํามันพืชเปนอยางดี
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ป 2556 ปริมาณผลปาลมสดทั้งประเทศมีประมาณ 12 ลานตัน สูงสุดเปนประวัติการณ และสูงขึ้นตอเนื่องติดตอกัน
มา 4 ป จากพื้นที่เพาะปลูกที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 4 ลานไร คิดเปนผลผลิตโดยเฉลี่ยตอไรที่ 3 ตัน (2555 : 2.75
ตันตอไร) จํานวนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมีมากกวา 1.28 แสนครัวเรือน มีรายไดจากการปลูกปาลมน้ํามัน
ประมาณ 6 หมื่นลานบาทตอป โดยในชวงตนป 2556 ราคาน้ํามันปาลมดิบ ถูกกําหนดที่กิโลกรัมละ 25 บาท และ
ผลปาลมสดที่กิโลกรัมละ 4 บาท (อัตราการสกัดน้ํามันที่รอยละ 17) ตามโครงการ “ดูดซับน้ํามันปาลมดิบออกจาก
ระบบตลาด ป 2555/56” ของภาครัฐ หลังจากนั้น ราคาน้ํามันปาลมดิบเคลื่อนไหวแคบๆ ระหวาง 23 - 25 บาท/
กิโลกรัม จนกระทั่งปลายป 2556 ราคาน้ํามันปาลมปรับตัวขึ้นไปที่ประมาณ 28 - 33 บาท/กิโลกรัม สวนหนึ่ง
เนื่องจากปริมาณน้ํามันปาลมดิบคงเหลือในระบบลดลงจาก 384,818 ตันในเดือนมกราคม เหลือ 203,999 ตันใน
เดือนธันวาคม ธุรกิจไบโอดีเซลเตรียมพรอมที่จะผลิต B7 ตามนโยบายภาครัฐ ที่เดิมคาดวาจะมีผลบังคับใชในวันที่
1 มกราคม 2557 อยางไรก็ตาม ปริมาณน้ํามันปาลมดิบคงเหลือในระบบที่ลดลงต่ํากวา 2 แสนตัน ในชวงปลายป
2556 และตนป 2557 ทําใหกระทรวงพลังงานประกาศปรับลดสัดสวนการผสมน้ํามันปาลม 5% ลงเหลือ 4% มีผล
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 และชะลอการบังคับใช B7 ออกไปกอน เพื่อบรรเทาผลกระทบตอภาคธุรกิจอาหาร
และแรงกดดันทางดานราคา
ดานปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิตของบริษัทในป 2556 พบวามีปริมาณใกลเคียงกับป 2555
มี
สัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทคิดเปนรอยละ 46.9 และ 53.1 ของผลปาลม
สดที่ใชในการผลิตทั้งหมด เปรียบเทียบกับรอยละ 48.5 และ 51.5 ในป 2555 ตามลําดับ

หนา 106

แบบ 56-1

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงาน
ป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิที่ 220.6 ลานบาท (2555 : 327.8 ลานบาท) คิดเปนลดลงรอยละ 32.7 เปนผลมาจาก
ราคาขายเฉลี่ยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบลดลงเมื่อเทียบกับป 2555 ในขณะที่ตนทุนขายของ
น้ํามันปาลมดิบสูงขึ้น เนื่องจากตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่บริษัทขายในป 2556 เพิ่มขึ้นรอย
ละ 10.8 ในขณะที่ราคาขายน้ํามันปาลมดิบเฉลี่ยตอหนวยลดลงรอยละ 22 และแมวาบริษัทจะมีรายไดที่เพิ่มขึ้นจาก
การขายผลปาลมสด การจําหนายเมล็ดพันธุและตนกลาปาลม และการจําหนายกระแสไฟฟา แตโดยรวมแลวบริษัท
มีรายไดจากการขายลดลง 184.1 ลานบาทเปน 1,352.4 ลานบาท (2555 : 1,536 ลานบาท) หรือลดลงคิดเปนรอย
ละ 12
การผลิตและการลงทุน
นอกเหนือจากการลงทุนซื้อที่ดินในจังหวัดกระบี่เพื่อทําสวนปาลม ในป 2556 บริษัทไมมีการลงทุนในโครงการที่ใช
เงินลงทุนเปนจํานวนมาก แตจะเนนไปในเรื่องของการซอมบํารุงเปนหลัก
สําหรับโครงการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 1 เมกะวัตต ตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) บริษัทไดรับการอนุมัติจากการไฟฟาสวนภูมิภาคในเดือน
ธันวาคม 2556 เปนที่เรียบรอยแลว และคาดวาจะสามารถผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาไดภายไดไตรมาสแรกของ
ป 2557
ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทยังคงมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยใน
แตละป บริษัทไดเขารวมสนับสนุนและสานตอโครงการตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยลดผลกระทบจากการผลิต
ปาลมน้ํามัน และน้ํามันปาลมที่มีตอสภาวะโลกรอน รวมทั้งเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธภาพและภาพลักษณที่ดี
ระหวางโรงงานกับชุมชนโดยรอบอยางสม่ําเสมอและถือปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป
สําหรับโครงการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable
Palm Oil) ซึ่งบริษัทไดขอรับการรับรองในรูปแบบ Mass Balance (MB) ทั้งในสวนของสวนปาลมและโรงงานสกัด
ของบริษัท และสวนปาลมของเกษตรกรรายยอยที่อยูในโครงการนี้ บริษัทไดรับการรับรองเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 โดยสามารถผลิตและจําหนาย CPO ที่มี RSPO Certified ไดที่ 20,000 ตันตอป
ดานทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมองคกร
บริษัทใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหพนักงานมี
ความรูความสามารถ โดยบริษัทมีการวางแผนฝกอบรมพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเปนแนวทางของการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของทั้งพนักงานและองคกรไปพรอมกัน
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ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใครถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา และคูคา ที่
ใหความไววางใจ และใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีตลอดมา
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏในรายงานประจําป
แลว เห็นวางบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัด
ใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่
รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
ในการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการ
ตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
การดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการ
สื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยไมพบการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่
เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ
และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว
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รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระดังตอไปนี้
นายธีระ วิภูชนิน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบ
นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการตรวจสอบ
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินของบริษัท เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตอง
และครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอฝายบริหาร
เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2556 สรุปไดวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในใน
ส ว นสํ า คั ญ ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ มี ค วามโปร ง ใส ไม พ บข อ บกพร อ งที่ เ ป น
สาระสําคัญ
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 ข อ เสนอแนะที่ มี
ประโยชนตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยาง
เหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบยัง ไดมีก ารประชุม กับผูสอบบั ญชีภายนอก โดยไม มี
ผูบริหารเขารวมประชุมดวยจํานวน 1 ครั้ง ซึ่งผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชีภายนอกอยางครบถวน
และไมพบขอบกพรองใดๆ
4. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมที่จะมีผล
บังคับใช และการเตรียมความพรอมของบริษัท
5. พิจารณาหลักเกณฑการสํารวจและแนวทางการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพยฯ ไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ
ASEAN CG Scorecard โดยจะนําหลักเกณฑนี้มาใชประเมินในป 2557 และประเมินจากขอมูลที่เปดเผยในป
2556
6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท
7. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เพื่อแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2557 ตอไป พรอม
กับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2557
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8.
พิ จ ารณาแบบประเมิน ตนเองเรื่ อ งการปฏิ บั ติต ามหลั ก การกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Government Self Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแล
กิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม
พบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13 กุมภาพันธ 2557
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