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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

1.1 ประวติัความเป็นมา 
 

ผูเ้ริม่จดัตัง้บรษิทัฯ คอื นายวชิยั นามศริชิยั  ไดจ้ดทะเบยีนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์เป็น
นิตบิุคคลประเภทบรษิทัจาํกดั ทะเบยีนเลขที ่664/2521 เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2521 ดว้ยเงนิทุนจดทะเบยีน 20 
ลา้นบาท เพือ่ดาํเนินธุรกจิผลติน้ํามนัปาลม์ดบิจากผลปาลม์สด โดยบรษิทัฯมสีวนปาลม์น้ํามนัขนาดใหญ่เป็นของ
ตนเองมพีืน้ทีป่ลกูรวมมากกวา่ 30,625 ไร ่ในจงัหวดักระบีแ่ละจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2537 บรรษทัพฒันาการแห่งเครอืจกัรภพ หรอื ซดีซี ีซึง่เป็นสถาบนัการเงนิเพือ่การ
พฒันาของรฐับาลองักฤษมกีารลงทุนในสวนปาลม์น้ํามนัในหลายประเทศ ไดเ้ขา้เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
หลงัจากซือ้หุน้รอ้ยละ 47 ของบรษิทัฯ จากกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้ชาวต่างประเทศและในประเทศ 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัครัง้ที ่1/2537 วนัที ่15 สงิหาคม 2537 ผูถ้อืหุน้ไดม้กีารอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนจาก 250 ลา้นบาท เป็น 324.05 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญั 7,405,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
เพือ่แลกกบัหุน้ทัง้หมดของบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั ในราคาหุน้ละ 40.9985 บาท บรษิทัพนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
มบีรษิทัย่อย 2 บรษิทั ซึ่งเป็นเจ้าของสมัปทานสวนปาล์มน้ํามนัสองแห่ง มพีืน้ที่ปลูกปาล์มทัง้หมดมากกว่า 
21,349 ไร่ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทัง้นี้การแลกเปลีย่นหุน้ดงักล่าวมมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 274 ลา้นบาท ผลจากการ
รวมกจิการกบั บรษิทัพนัธศ์รวีวิฒัน์ จํากดัในครัง้น้ี ทําใหใ้นขณะนัน้บรษิทัฯมพีืน้ทีป่ลูกปาลม์น้ํามนัมากทีสุ่ดใน
ประเทศไทย คอื มากกว่า 44,440 ไร่  อย่างไรก็ตาม พื้นที่สมัปทานของบรษิัทย่อยสองแห่งจํานวนประมาณ 
21,349 ไร่ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทัย่อย หมดอายุสมัปทานลงใน

เดอืนกรกฎาคม 2557 และเดอืนมกราคม 2558  (รายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกบัทีด่นิสมัปทาน ดูทีห่วัขอ้ ”การ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา”) 

เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2546 บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ือ้หุน้จากผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทัฯ คอื บรรษทัพฒันาการแห่งเครอืจกัรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN 
BERHAD จาํนวน 13,600,763 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 41.97 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด เมื่อรวมกบัหุน้เดมิ
ทีม่อียูจ่าํนวน 7,874,704 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.30 ทาํใหบ้รษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) กลายเป็นผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 66.29   

ณ สิน้ปี 2557 บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 69.96 
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1.2 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
 

วสิยัทศัน์  
เป็นบรษิทัชัน้นําในธรุกจิน้ํามนัปาลม์ทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใตก้ารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ตามมาตรฐานระดบัสากล เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 
 
พนัธกจิ 
1. สรา้งศกัยภาพในธุรกจิน้ํามนัปาลม์ตัง้แต่การเพาะเมลด็พนัธุ ์การผลติตน้กลา้ การเพาะปลกู การสกดั
น้ํามนั ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 
2. ดาํเนินธุรกจิน้ํามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูคา่สงูดว้ยการมุง่เน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์
น้ํามนัทีใ่หผ้ลผลติสงู ปรบัตวัไดด้ใีนทกุพืน้ทีก่ารเพาะปลกูตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึ
การใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้ 
3. ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัทีท่นัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
พรอ้มกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนและสงัคม 
4. ใหค้วามสาํคญัอยูเ่สมอต่อสขุภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนกังาน รวมถงึการสรา้งความ
เชือ่มัน่ใหก้บัลกูคา้ เกษตรกร และจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม 
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1.3 การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา 

 
พืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อยสองแห่งจาํนวนประมาณ 21,349 ไร่ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 ของพืน้ทีป่ลกู

ปาลม์ทัง้หมดของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย หมดอายสุมัปทานลงในเดอืนกรกฎาคม 2557 และเดอืนมกราคม 2558   
โดยใบอนุญาตเขา้ทําประโยชน์ของสวนเคยีนซากบักรมป่าไม ้ไดส้ิน้สุดลงเมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2557 

บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนทาํสญัญาเชา่ทีด่นิกบักรมธนารกัษ ์เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม 2557 เน้ือทีป่ระมาณ 4,294 ไร ่
เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึง่เป็นจํานวนพืน้ทีค่รึง่หนึ่งของพืน้ทีท่ีเ่คยไดเ้ขา้ทาํประโยชน์จากใบอนุญาตกบักรมป่าไม ้ 
สญัญาเช่ามผีลตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 - 8 กรกฎาคม 2572  โดยบรษิทัย่อยตอ้งปฎบิตัติามเงือ่นไขใน
สญัญาเช่าและระเบยีบขอ้บงัคบัของกระทรวงการคลงัเกีย่วกบัการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุทีม่อียู่ในปจัจุบนั
และหรอืทีจ่ะมใีนอนาคต  สว่นพืน้ทีอ่กีครึง่หนึ่งนัน้ทางจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีจะนําไปจดัใหร้าษฎรผูย้ากไรไ้ม่มทีีด่นิ
ทาํกนิไดร้บัสทิธกิารเช่ารายละไม่เกนิ 10 ไร่    ในระหวา่งทีก่ารดําเนินการเรื่องการจดัสรรพืน้ทีย่งัไม่แลว้เสรจ็นัน้ 
กรมธนารกัษไ์ดอ้นุญาตใหบ้รษิทัยอ่ยครอบครองทาํประโยชน์โดยชาํระค่าเช่าในอตัราทีก่ําหนด จนกว่าการจดัสรร
ทีด่นิดงักล่าวจะดาํเนินการแลว้เสรจ็  

ส่วนใบอนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ของสวนชยับุร ีไดส้ิน้สุดลงในวนัที ่1 มกราคม 2558  บรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย อยู่ในระหวา่งการดาํเนินการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์กบักรมปา่ไม ้

 
 

1.4 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ 

50% 
บจ. สยามเอลทิปาลม์ 

(กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั) 

99.98% 
บจ. พนัธศ์รวีวิฒัน์ 

(เจา้ของสวนปาลม์น้ํามนัทีช่ยับรุแีละเคยีนซา) 

99.99% 
บจ. พนัธศ์ร ี

(เจา้ของสมัปทานทีด่นิชยับุร)ี 

99.99% 
บจ. ประจกัษว์วิฒัน์ 

(เจา้ของสมัปทานทีด่นิเคยีนซา) 
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1.5 ความสมัพนัธก์บักลุม่ธรุกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 
 

ในปี 2557 บรษิทัมกีารจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ดบิ น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ เมลด็ในปาลม์ และผลปาลม์สด
ใหแ้ก่ บมจ.ลํ่าสงู (ประเทศไทย) คดิเป็นรอ้ยละ 64.47 ของมูลค่าการขายทัง้หมด ซึง่เป็นราคาตลาดและเป็นไป
ตามธุรกจิการคา้ปกต ิไม่มพีนัธะผกูพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน้ํามนัปาลม์ดบิ และเป็นไปตามประเพณี
การคา้ของการทาํธุรกจิน้ํามนัปาลม์ดบิ   
 

นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิซึ่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และ บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) เป็น
ผูอ้นุมตักิารขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บมจ.ลํ่าสงู (ประเทศไทย) โดยทีก่ารขายทุกครัง้จะมรีาคาอา้งองิกบัการขาย
ใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายในวนัเดยีวกนั หรอือย่างชา้ภายในวนัรุง่ขึน้ 

 
 
 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

บรษิทัฯ ดาํเนินกจิการปลกูปาลม์น้ํามนั และมโีรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ  ผู้
ถอืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯคอืบรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นโรงกลัน่น้ํามนัปาลม์ดบิ ผลติน้ํามนั
พชืตรา หยก และผลติภณัฑอ์ื่นเชน่ ไขมนัผสม และเนยเทยีม เป็นตน้ 

 
บรษิทัฯไดถ้อืหุน้ 99.98% ในบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั (ทุนจดทะเบยีนและชาํระเตม็มลูค่า 274 ลา้น

บาท โดยออกเป็นหุน้สามญั 27,400 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10,000 บาท) ซึง่เป็นเจา้ของสวนปาลม์น้ํามนั โดยบรษิทัฯ
ไดม้กีารเช่าสวนปาลม์น้ํามนัจากบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั นอกจากน้ีแลว้บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั ไดถ้อืหุน้  
99.99% ของบรษิทั พนัธ์ศร ีจาํกดั (ทุนจดทะเบยีนและชาํระเตม็มลูค่า 5 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุน้สามญั 500 
หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10,000 บาท) และบรษิทัประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั (ทุนจดทะเบยีนและชาํระเตม็มลูค่า 5 ลา้นบาท 
โดยออกเป็นหุน้สามญั 5,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1,000 บาท) เดมิทัง้สองบรษิทัน้ีไดร้บัสมัปทานการปลูกปาลม์
น้ํามนัในเขตพืน้ทีอ่ําเภอชยับุรแีละอําเภอเคยีนซา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เป็นจาํนวนทัง้สิน้ 30,600 ไร่ จากกรมปา่
ไมเ้ป็นระยะเวลา 30 ปี  มพีืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนัอยู่ 21,349 ไร่ อย่างไรกต็าม พืน้ทีส่มัปทานดงักล่าว หมดอายุลง

ในเดอืนกรกฎาคม 2557 และเดอืนมกราคม 2558  (รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิสมัปทาน ดทูีห่วัขอ้ ”การ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา”) 

 
นอกจากนัน้ เมื่อตน้ปี 2550 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัร่วมทุนชื่อ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จํากดั (ทุนจด

ทะเบยีนและชาํระเตม็มลูค่า 50 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุน้สามญั 5 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) เพือ่ดาํเนินการ
ผลติและเพาะเมลด็พนัธุป์าลม์ โดยเป็นการร่วมทุนกบั Center de Cooperation Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึง่เป็นองคก์รพเิศษทีจ่ดัตัง้ข ึน้ตามกฎหมายฝรัง่เศส มคีวาม
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เชยีวชาญและใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัและพฒันาดา้นการเกษตรในเขตรอ้น ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 : 50 ต่อมาใน
ปี 2552 CIRAD ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยชื่อบรษิทั ปาลม์เอลทิ เอสเอเอส (ประเทศฝรัง่เศส) แลว้โอนหุน้ทีถ่อือยู่ใน
บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั ทัง้หมดใหแ้ก่ บรษิทั ปาลม์เอลทิ เอสเอเอส (ประเทศฝรัง่เศส) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันซึ่งเป็นสวนของบริษัทเองจํานวน  

24,303.32 ไร่ เมื่อรวมกบัพืน้ทีท่ีส่มัปทานทีบ่รษิทัฯเช่าจากบรษิทัย่อยแลว้ บรษิทัฯจะมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด 
41,278.57 ไร่ หรอื 6,604.57 เฮกตาร ์ ถงึแมว้่าบรษิทัฯจะมสีวนปาลม์ขนาดใหญ่ แต่บรษิทักย็งัคงตอ้งซื้อผล
ปาลม์สดจากภายนอกเพือ่เป็นวตัถุดบิป้อนเขา้สูโ่รงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ ซึง่ปจัจุบนัมกีําลงัการผลติ 75 ตนัผล
ปาลม์สดต่อชัว่โมง  โดยมผีลติภณัฑห์ลกั คอื น้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ สว่นผลติภณัฑอ์ื่นๆ นัน้
เป็นผลพลอยไดจ้ากการสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ 

 
 
โครงสรา้งรายได้ 
 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

น้ํามนัปาลม์ดบิ 1,311 85.35 1,133 83.80 953 81.37 
น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 128 8.33 134 9.91 146 12.48 
อื่นๆ 97 6.32 85 6.29 72 6.15 

รวมมลูคา่การ
จาํหน่าย 

1,536 100.00 1,352 100.00 1,171 100.00 

หมายเหตุ : การจาํหน่ายผลติภณัฑข์า้งตน้ดาํเนินการโดย UPOIC  

 
 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
 

1. น้ํามนัปาลม์ดบิ (Crude Palm Oil) เป็นน้ํามนัทีไ่ดจ้ากการสกดัผลปาลม์สด โดยมอีตัราเปอรเ์ซน็ต์
น้ํามนัมากน้อยขึน้อยู่กบัคุณภาพของผลปาลม์สด ตวัอย่างเช่น ถา้เป็นผลปาลม์สดทีซ่ื้อจากเกษตรกรรายย่อยจะ
ไดอ้ตัราการสกดัน้ํามนัอยู่ทีร่อ้ยละ 15–17 แต่ถ้าเป็นผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทัฯเองจะไดอ้ตัราการการสกดั
น้ํามนัรอ้ยละ 17-19 โดยมผีลพลอยไดเ้ป็นเมลด็ในปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิในการผลติน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 

 
2. น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ (Crude Palm Kernel Oil) เป็นน้ํามนัทีไ่ดจ้ากการสกดัเมลด็ในปาลม์ โดยมี

อตัราการสกดัน้ํามนัรอ้ยละ 43 และมผีลพลอยไดเ้ป็นกากปาลม์ ซึง่เป็นวตัถุดบิสาํหรบัผลติอาหารสตัว ์ 
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น้ํามนัปาล์มดบิและน้ํามนัเมล็ดในปาล์มดิบเป็นวตัถุดบิของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น น้ํามนัปรุง
อาหาร ไขมนัผสม เนยเทยีม ขนมปงักรอบ ขนมเคก้ เนยโกโก ้ ไอศครมี  ครมีเทยีม  สบู่  แชมพ ูเทยีนไข กลเีซอ
รนี สอีะมนิส ์สว่นผสมอาหาร เคมภีณัฑ ์เคลอืบดบีุก  อาหารสตัว ์และอื่นๆ นอกจากน้ี ในปจัจบุนั น้ํามนัปาลม์ยงั
ใชเ้ป็นสว่นประกอบสาํคญัในการผลติไบโอดเีซล ซึง่เป็นพลงังานทางเลอืก เพือ่ทดแทนการใชน้ํ้ามนัปิโตรเลยีมได ้

 
น้ํามนัปาลม์เป็นน้ํามนัทีม่คีุณสมบตัพิเิศษคอื มจีุดไหมท้ีส่งูกว่า และมเีบตา้แคโรทนีสงู ซึง่เป็นประโยชน์

ต่อสขุภาพ นอกจากนัน้ยงัมกีารดดูซบัทีต่ํ่ากวา่น้ํามนัพชืชนิดอื่น ทาํใหไ้มเ่คลอืบตดิสิง่ทีท่อด ทาํใหอ้าหารทีท่อดมี
สสีวย และเกบ็ไวไ้ดน้าน  

 
การแปรรปูผลปาลม์ให้เป็นผลิตภณัฑต่์างๆ 

 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจาํกดัในการประกอบธรุกิจ 

 
1. บตัรส่งเสริมการลงทนุ 
บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิ

ของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุตามรายละเอยีดดงันี้ 
1.1 สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลงวนัที ่18 มกราคม 2548 สาํหรบักจิการ

สกดัน้ํามนัปาลม์ดบิและเมลด็ในปาลม์อบแหง้ขนาด 15 ตนัต่อชัว่โมง และสาํหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ
ชวีมวลขนาด 1.2 เมกะวตัต์ ซึ่งบรษิทัได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลสําหรบักําไรสุทธทิีไ่ด้จากการประกอบ
กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและเงนิทุนหมุนเวยีน มกีาํหนด

นํา้มันปาล์มดิบ

Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน การสกัดให้บริสุทธ์ิ

Hydrogenation Refining

- นํา้มันปาล์มผ่านกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู่ นํา้มันปาล์มสเตรียรีน นํา้มันปาล์มโอเลอีน - สบู่

- มาการีน - ครีมใส้ขนม - เคลือบดีบุก

- Vanaspati - ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี แยกตัว เติมไฮโดรเจน แยกส่วน เติมไฮโดรเจน - หมึกพิมพ์

- ไขมันผสม - เคร่ืองสําอาง - นํา้ยาขัดเงา

- ไขมันสาํหรับทอด - ไขมันสาํหรับทําขนมปัง กลีเซอรีน - ไขมันผสม - นํา้มันสาํหรับทอด - ไขมันผสม - ผงซักฟอก

- Sandwich Spread - ไขมันสาํหรับทําพาย - Vanaspati - นํา้มันสาํหรับปรุงอาหาร - มาการีน - เคร่ืองสําอาง

- ไขมันนม - ไอศกรีม - ไขมันสาํหรับทํา เบเกอร่ี - นํา้มันสลัด - เนยโกโก้ - สารหล่อล่ืน

- ไขมันผสมชอคโกเลตสาํหรับเคลือบ - Emulsifier - ไขมันทําลูกกวาด - บิสกิต

- ส่วนประกอบในสารเคมี

กรดไขมัน

- สบู่  - เทียนไข    - สี    - สารตึงผิว  - เรซิน  - เอสเทอร์

กรดไขมัน - แอลกอฮอล์  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

การแยกส่วนและการสกัด การนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ

Fractionation Technical Uses
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ระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้  บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่
7 มกราคม 2552 

1.2 สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่2245(9)/2550 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม 2550 
สาํหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพขนาด 2 เมกะวตัต์ ซึ่งบรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสําหรบั
กาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ มกีาํหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ
ประกอบกจิการ บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2553 

1.3 สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2550 
สาํหรบักจิการผลติเมลด็พนัธุป์าลม์ของกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธิ
ทีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ มกีาํหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบ
กจิการ ซึง่กจิการทีค่วบคมุรว่มกนัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 

 
2.  การเช่าท่ีดินสมัปทาน 
บรษิทัฯ ได้เช่าทีด่นิในการทําสวนปาล์มน้ํามนัจากบรษิทัพนัธ์ศรวีวิฒัน์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ

บรษิทัฯ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั ไดเ้ช่าสมัปทานทีด่นิสองแห่งคอืชยับุรแีละเคยีนซาจากบรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
และบริษัท ประจกัษ์วิวฒัน์ จํากดั ตามลําดบั ซึ่งทัง้สองเป็นบริษัทย่อยของบรษิัทพนัธ์ศรีววิฒัน์ จํากัด ที่ดิน
สมัปทานทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมป่าไมค้อื สมัปทานทีด่นิอําเภอชยับุร ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 20,000 ไร ่
หมดอายุในวนัที่ 1 มกราคม 2558 และสมัปทานที่ดินอําเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จํานวน 10,600 ไร ่
หมดอายใุนวนัที ่8 กรกฎาคม 2557 

สาํหรบัสมัปทานทีด่นิอําเภอเคยีนซานี้ บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั ไดร้บัแจง้จากสาํนักงาน ธนารกัษ ์
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สงักดักระทรวงการคลงัว่า ทีด่นินี้เป็นทีด่นิราชพสัดุ ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องกระทรวงการคลงั
โดยคาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎกีา และไดแ้จง้ใหค้วามร่วมมอืในการทาํสญัญาเช่ามกีําหนดเวลา 3 ปี นบั
แต่วนัที ่1 มกราคม 2544 โดยใหช้าํระค่าเช่าทีด่นิยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2534  บรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั ไดบ้นัทกึ
การตัง้สาํรองคา่เชา่ทีด่นิดงักลา่วไวแ้ลว้ในงบการเงนิจนถงึปี 2550  

(รายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกบัทีด่ินสมัปทาน ดูที่หวัขอ้ ”การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปีท่ีผ่าน
มา”) 
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2.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 
 

ก.   นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
 

- กลยทุธก์ารแข่งขนั 
 

อุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์มของไทยมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันาและขยายตวัต่อไปได้อีกมาก จะเหน็ได้จากการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมไบโอดเีซลและอตัราการบรโิภคน้ํามนัปาลม์ต่อคนต่อปีของไทยยงัคงอยู่ในระดบัตํ่า และ
นอกจากนัน้น้ํามนัปาลม์ยงัมรีาคาถูกกวา่น้ํามนัพชืประเภทอื่นๆ ทาํใหใ้นสถานการณ์ทัว่ไปน้ํามนัปาลม์ไม่มปีญัหา
ดา้นตลาดรองรบัทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศ ทีผ่่านมาบรษิทัฯผลติน้ํามนัปาลม์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในประเทศเป็นหลกั ในอดีตที่มผีลผลติออกมามากเกินความต้องการในประเทศ เน่ืองจากสภาพดนิฟ้าอากาศ
เอือ้อํานวย ราคาในประเทศตกตํ่า ในขณะทีร่าคาน้ํามนัปาลม์ในต่างประเทศสงูกวา่ราคาขายในประเทศ บรษิทัฯก็
จะสง่ออกเพือ่ทีจ่ะเป็นหนทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยใหบ้รษิทัฯ สามารถทาํกําไรไดม้ากขึน้ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ผลผลติ
ปาลม์สดออกมาน้อย กจ็ะเกดิการแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สด ซึง่มผีลทาํใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

เพื่อทีจ่ะสามารถแข่งขนักบัตลาดโลกได ้บรษิทัจะต้องมกีารบรหิารต้นทุนการผลติใหอ้ยู่ในระดบัตํ่า โดย
การปรบัปรงุประสทิธภิาพของเครือ่งจกัรใหม้อีตัราการสญูเสยีระหวา่งการผลติน้อยทีสุ่ด และเพิม่ปรมิาณผลปาลม์
สดเขา้สูก่ระบวนการผลติ  

 

- ลกัษณะของลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 

ลกูคา้บรษิทัฯส่วนใหญ่เป็นโรงงานกลัน่น้ํามนัปาลม์ ซึง่ปจัจบุนัมอียู่ประมาณ 16 โรงงาน มกีําลงัการผลติ
ทัง้สิน้ประมาณ 2.5 ลา้นตนั-วตัถุดบิต่อปี  ดงันัน้ในช่วงทีผ่ลปาลม์สดมปีรมิาณน้อย จะทาํใหป้รมิาณน้ํามนัปาลม์
ดบิมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการใชน้ํ้ามนัปาล์มทัง้หมดในประเทศ ซึ่งบางครัง้รฐับาลต้องมกีารอนุมตัิใหม้กีาร
นําเขา้น้ํามนัปาลม์ เพือ่บรรเทาภาวะตงึตวัของปรมิาณน้ํามนัปาลม์ในระบบ 

ในทางตรงข้ามในช่วงที่มีผลปาล์มสดออกมามาก  ก็จะทําให้ปริมาณน้ํามันปาล์มดิบมีปริมาณมาก
เชน่เดยีวกนั  ซึง่บรษิทักส็ามารถสง่ออกได ้หากราคาตลาดโลกสงูกวา่ราคาขายในประเทศ  

 

- การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 

บริษัทฯได้จําหน่ายน้ํามนัปาล์มดิบและน้ํามนัเมล็ดในปาล์มดิบแก่โรงงานกลัน่น้ํามนัพืชบริสุทธิแ์ละ
โรงงานผลติไบโอดเีซลเป็นหลกั โดยมกีารตกลงซื้อขายล่วงหน้าหรอืสง่มอบทนัทแีลว้แต่กรณี กากเมลด็ในปาลม์
จะจาํหน่ายแก่โรงงานผลติอาหารสตัวแ์ละผูเ้ลี้ยงสตัวท์ีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงโรงงานเพื่อเป็นอาหารสตัว ์ ผูจ้ดัการ
ฝา่ยขายและประกนัคุณภาพจะเป็นผูต้ดิต่อลกูคา้โดยตรงภายใตก้ารควบคมุของกรรมการผูจ้ดัการ โดยตกลงราคา 
จุดหมายปลายทางทีจ่ะสง่ และคณุภาพของน้ํามนัปาลม์ดบิ  น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ และกากเมลด็ในปาลม์   

 

-  การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 

ในปี 2557 บรษิทัฯ ไม่มกีารจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ไปต่างประเทศ  
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ข. ภาวะการแข่งขนั 

 

ภาพรวมของอตุสาหกรรมปี 2557 
 

ปี 2557 
ปริมาณการผลิต (เมตริกตนั) ราคา (บาท/กิโลกรมั) 

เหตกุารณ์สาํคญั 
ผลปาลม์สด น้ํามนัปาลม์ดิบ ผลปาลม์สด น้ํามนัปาลม์ดิบ 

ไตรมาสที ่1 2,953,413 473,532 5.67 33.07 
ปรมิาณสตอ็คน้ํามนัปาลม์ดบิใน
เดอืน ม.ค.เหลอืเพยีง 150,868 ตนั 

ไตรมาสที ่2 4,256,909 700,359 4.21 27.40 
ผลผลติปาลม์สดสงูสดุในเดอืน
พฤษภาคม ที ่1.57 ลา้นตนั 

ไตรมาสที ่3 2,891,780 509,988 4.79 25.48 
ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดโลก
อ่อนตวัลงเลก็น้อย เน่ืองจากราคา
ถัว่เหลอืงปรบัตวัลดลง 

ไตรมาสที ่4 1,757,213 316,731 5.31 28.32 

ปรมิาณผลผลติปาลม์สดในประเทศ
ลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั  
แต่ปรมิาณสต๊อคน้ํามนัปาลม์ของ
ประเทศมาเลเซยีเริม่สะสมมากขึน้ 

 

ปริมาณผลปาลม์สดและน้ํามนัปาลม์ดิบ 
 

แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามนัจะเพิม่ขึน้ แต่ปรมิาณผลผลติปาล์มสดโดยรวมในปี 2557 มจีํานวน
ใกลเ้คยีงกบัผลผลติในปี 2556 ในขณะทีป่รมิาณผลผลติในแต่ละเดอืนยงัคงผนัผวน โดยมผีลผลติปาลม์สดสงูสุด
ในเดอืนพฤษภาคม ที ่1.57 ลา้นตนั และตํ่าสดุในเดอืนธนัวาคม ทีป่ระมาณ 4 แสนตนั ทัง้นี้ อธบิายไดจ้ากผลจาก
การกระทบแลง้และฝนทิง้ชว่งทีย่อ้นหลงัไปเมือ่ไตรมาสแรกปี 2555 ซึง่สง่ผลเสยีต่อการพฒันาละอองเกสรของตน้
ปาลม์ ทาํใหผ้ลผลติต่อไร่ในช่วงปลายปีลดลง ผลผลติน้ํามนัปาลม์ดบิทัง้ประเทศในปี 2557 อยู่ที ่2,000,610 ตนั 
เมื่อเทยีบกบั 2,135,183 ตนั ในปี 2556 อตัราการสกดัน้ํามนั (Oil Extraction Rate : OER) โดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ที่
รอ้ยละ 17.18 (2556 : รอ้ยละ 17.54) ปรมิาณน้ํามนัปาลม์คงเหลอืในรปูน้ํามนัปาลม์ดบิ ณ สิน้ปี 2557 อยู่ที ่
167,591 ตนั เมื่อเทยีบกบั 203,999 ตนั ณ สิน้ปี 2556 (ตวัเลขจากกรมการคา้ภายใน) อตัราการสกดัน้ํามนัทีว่ดั
ไดน้ัน้ตํ่ากวา่มาตรฐานทัว่ไป เน่ืองจากมกีารแขง่ขนักนัในระดบัสงูเพือ่ซือ้ผลปาลม์สดและการประกอบกจิการของ
ลานเทปาล์มน้ํามนัเกิดขึ้นอย่างเสร ีโดยไม่มมีาตรการใดๆ เขา้มาควบคุมดูแล  ซึ่งทําให้จํานวนลานเทอิสระ
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยปจัจุบนัลานเทมจีาํนวนทัง้สิน้ประมาณ 2,000 แห่งทัว่ประเทศ  

ไตรมาสที ่1 : ปรมิาณสตอ็คน้ํามนัปาลม์ดบิลดลงจากเดอืนธนัวาคม 2556 ซึง่มปีระมาณ 203,999 ตนั 
เหลอืเพยีง 150,868 ตนัและ154,349 ตนั ในเดอืนมกราคม และกุมภาพนัธ ์2557 ตามลําดบั ซึง่นับว่าเป็นระดบั
วกิฤต ินอกจากน้ีอตัราการสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ (O.E.R.) โดยเฉลีย่กล็ดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 16 (Q1/2556 : รอ้ย
ละ 17.3)  

ไตรมาสที ่2 : เป็นช่วงของฤดูกาลผลติ ปรมิาณผลปาลม์สดทัง้ประเทศทีอ่อกสู่ตลาดสงูถงึ 4.2 ลา้นตนั 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  
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ไตรมาสที ่3 : ปรมิาณผลปาลม์สดทีอ่อกสู่ตลาดมปีระมาณ 2.90 ลา้นตนั ตํ่ากว่าไตรมาสเดยีวกนัของปี
ก่อน เนื่องจากฝนทิง้ชว่งยาวเมือ่ตน้ปี ทาํใหร้อบฤดกูาลของผลผลติเปลีย่นแปลงไป  

ไตรมาสที ่4 : ผลผลติผลปาลม์สดในประเทศลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั เหลอืเพยีง 1.76 ลา้นตนั 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 
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การนําเข้าน้ํามนัปาลม์ดิบ  
 
ในช่วงตน้ปี ผูป้ระกอบการน้ํามนับรรจุขวด ซึง่ถูกควบคุมราคาจาํหน่ายปลกีโดยกรมการคา้ภายในอยู่ที่

ขวดละ 42 บาท (รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ออกมาเรยีกรอ้งใหม้กีารปรบัราคาจาํหน่ายดงักล่าว เนื่องจากไม่สามารถ
แบกรับราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้ จนเป็นเหตุให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เรียกประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาลม์น้ํามนัแห่งชาต ิเมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2557 เพือ่ตดิตามสถานการณ์ปาลม์น้ํามนั
และน้ํามนัปาลม์และมกีารพจิารณาการนําเขา้น้ํามนัปาลม์ดบิจาํนวน 40,000 ตนั อย่างไรกต็าม เมื่อผลผลติปาลม์
เริม่ออกสูต่ลาด ทาํใหก้ารนําเขา้น้ํามนัปาลม์ดบิตอ้งเป็นอนัระงบัไป   

 
เมือ่ถงึปลายปี ผลผลติปาลม์น้ํามนัลดลงอย่างมากเหลอืเพยีง 390,582 ตนัในเดอืนธนัวาคม 2557 ทาํให้

ปรมิาณน้ํามนัปาลม์คงเหลอืทัง้ประเทศมเีพยีง 167,591 ตนั ซึง่เริม่เขา้สูภ่าวะวกิฤตอิกีครัง้  ดงันัน้ เมื่อวนัที ่20 
มกราคม 2558 คณะรฐัมนตรจีงึเหน็ชอบตามขอ้เสนอใหนํ้าเขา้น้ํามนัปาล์มดบิใสจํานวน 50,000 ตนัเพื่อแกไ้ข
ปญัหาการขาดแคลนดงักลา่ว นอกจากนัน้ สดัสว่นการผสมน้ํามนัปาลม์ในไบโอดเีซลกล็ดลงจาก B7 เป็น B3.5 

 

 
 
กาํลงัการผลิต  
 
การเพิม่ขึน้ของจาํนวนโรงสกดัน้ํามนัปาลม์จาก 91 โรงในปี 2556 เป็นประมาณ 108 โรงในปจัจุบนั ทาํ

ใหก้าํลงัการผลติรวมของโรงสกดัมปีระมาณ 25 ลา้นตนัผลปาลม์สดต่อปี นบัว่าสงูกว่าปรมิาณผลปาลม์สดทีอ่อกสู่
ตลาดในปี 2557 ที ่12 ลา้นตนัเป็นอยา่งมาก จะเหน็วา่อตัราการใชก้าํลงัการผลติของโรงสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิอยู่ตํ่า
กว่าร้อยละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมอียู่ในระดบัสูง ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและ
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คณุภาพของผลปาลม์สด ซึง่เป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการแขง่ขนัและการพฒันาอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ของประเทศ
ไทย 

 
สถานการณ์ตลาดและราคาน้ํามนัปาลม์ 
 
ในปี 2557 ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกโดยเฉลีย่ถอืวา่อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2556  โดยในเดอืน

มนีาคม ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดล่วงหน้ากําหนดสง่มอบเดอืนทีส่ามของประเทศมาเลเซยี (Bursa Malaysia 
Derivatives : 3rd Month) ปิดแตะระดบัสงูสดุที ่2,905 รงิกติต่อตนั  จากนัน้ปรบัตวัลดลงต่อเนื่องจนมาปิดแตะ
ระดบัตํ่าสุดในเดอืนสงิหาคม ที ่1,930 รงิกติ ต่อตนั เฉลีย่แลว้ทัง้ปี 2557 ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดล่วงหน้า
กําหนดส่งมอบเดอืนทีส่ามของประเทศมาเลเซยีอยู่ทีป่ระมาณ 2,396 รงิกติต่อตนั เปรยีบเทยีบกบั 2,416 รงิกิ
ตต่อตนัในปี 2556 คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 0.83  

ปจัจยัสาํคญัทีเ่ป็นตวักาํหนดสถานการณ์ตลาดและการเคลือ่นไหวของราคาน้ํามนัปาลม์ในปี 2557 ไดแ้ก่ 
แรงกดดนัจากตลาด seed oil ทีม่ปีรมิาณผลผลติออกสูต่ลาดเป็นจาํนวนมาก รวมถงึราคาน้ํามนัปิโตรเลยีมทีล่ดลง
อย่างต่อเนื่องและตํ่าสุดในรอบ 5 ปี อกีปจัจยัหนึ่งได้แก่ ปรมิาณน้ํามนัปาลม์คงเหลอืของประเทศมาเลเซยี โดย
ปรมิาณน้ํามนัปาลม์คงเหลอืของประเทศมาเลเซยี เริม่สะสมเพิม่ขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั และแตะระดบั 2 ลา้นตนัใน
เดอืนสงิหาคม และสงูสุดที ่2.28 ลา้นตนัในเดอืนพฤศจกิายน ทาํนองเดยีวกบัปรมิาณผลผลติน้ํามนัปาลม์ดบิของ
ประเทศมาเลเซยีทีแ่ตะระดบัสงูสุดที ่2 ลา้นตนัในเดอืนสงิหาคม เป็นเหตุใหร้าคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกอ่อน
ตวัลงในชว่งครึง่หลงัของปี  
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ทีม่า : Malaysian Palm Oil Board 

 

 
ทีม่า : กรมการคา้ภายใน 

 
การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศเฉลีย่รายเดอืนในปี 2557 อยู่ในช่วงระหวา่ง 24.27 – 

34.50 บาทต่อกโิลกรมั (2556 : 23.02 – 31.90 บาทต่อกโิลกรมั) ในขณะทีร่าคาเฉลีย่รายเดอืนของผลปาลม์สดใน
ประเทศเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 3.91 – 6.09 บาทต่อกโิลกรมั (2556 : 3.43 – 5.53 บาทต่อกโิลกรมั) (ตวัเลขจาก
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ราคาน้ํามนัปาลม์ดบิขายสง่ตลาด กทม. เปรยีบเทยีบตลาดมาเลเซยี

ราคาน้ํามนัปาลม์ดิบขายส่งตลาด กทม. ราคาน้ํามนัปาลม์ดิบตลาดมาเลเซีย
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กรมการคา้ภายใน) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีของผลปาลม์สดและน้ํามนัปาลม์ดบิที ่5.00 และ 28.57 บาทต่อกโิลกรมั 
(2556 : 4.16 และ 25.24 บาทต่อกโิลกรมั)  

 
เมื่อต้นปี 2557 ราคาผลปาล์มสดในประเทศทรงตวัอยู่ในระดบัสูงต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปลายปี 2556 จาก

กโิลกรมัละ 5 บาท จนถงึกโิลกรมัละ 6 บาทกว่า ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์- ต้นเดอืนมนีาคม 2557  ราคาน้ํามนั
ปาลม์ดบิปรบัตวัขึน้สงูสดุที ่35.50 บาท/กโิลกรมัในเดอืนกุมภาพนัธ ์2557 ต่อมาเมื่อผลผลติออกสูต่ลาด ราคาผล
ปาลม์สดปรบัตวัลดลงอย่างรวดเรว็เหลอืตํ่ากว่ากโิลกรมัละ 4 บาทในช่วงปลายเดอืนมนีาคม 2557 สง่ผลใหร้าคา
น้ํามนัปาลม์ดบิปรบัราคาลดลงจากกโิลกรมัละ 35 บาท เหลอืกโิลกรมัละ 26-27 บาท 

 
ในไตรมาสที ่2 ราคาผลปาล์มสดในประเทศทรงตวัอยู่ในระดบัตํ่าทีป่ระมาณ 3-4 บาท/กโิลกรมั ราคา

น้ํามนัปาล์มดบิอยู่ที ่26-27 บาท/กโิลกรมั ในขณะทีไ่ตรสมาสที ่3 โรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มดบิแข่งขนักนัซื้อผล
ปาลม์สดมากขึน้ ทําใหร้าคาผลปาลม์สดและน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศ ปรบัตวัสูงขึน้ เฉลีย่อยู่ที ่4.79 บาท/กก 
และ 25.48 บาท/กก ตามลาํดบั  ในขณะทีร่าคาน้ํามนัปาลม์ดบิในตลาดโลกอ่อนตวัลงเลก็น้อย เน่ืองจากราคาถัว่
เหลืองปรบัตัวลดลง จากปริมาณผลผลิตเมล็ดถัว่เหลืองโลกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการ
คาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญในปลายปีเริม่ผ่อนคลายลง  ปรมิาณสต๊อคน้ํามนัปาล์มของประเทศ
มาเลเซยีทีเ่ริม่สะสมมากขึน้ เป็นเหตุใหเ้มื่อตน้เดอืนกนัยายน รฐับาลมาเลเซยีประกาศยกเลกิภาษสี่งออกน้ํามนั
ปาล์ม  เพื่อระบายสต๊อค ตามมาด้วยอนิโดนีเซียก็ออกมาประกาศยกเลกิภาษีส่งออกน้ํามนัปาล์ม ด้วยเหตุผล
เดยีวกนั   

 
ในไตรมาสที ่4 ราคาผลปาลม์สดปรบัตวัสูงขึน้มาที ่6 บาท/กโิลกรมัอกีครัง้  ส่งผลใหร้าคาน้ํามนัปาล์ม

ดบิในประเทศอยูส่งูกวา่ 30 บาท/กโิลกรมั  แมว้า่ในช่วงปลายปี 2557 ราคาน้ํามนัปาลม์ในตลาดโลกจะอยู่ในระดบั
ตํ่าเน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากการปรบัตวัลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ํามนัปิโตรเลยีม จากเหตุการณ์ดงักล่าว
ทาํใหส้่วนต่างราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศและตลาดโลกมมีากขึน้ โดยสงูถงึ 10 บาท/กโิลกรมัในช่วงปลายปี 
ทัง้ๆ ทีป่รมิาณสต๊อคน้ํามนัปาลม์ในประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสงู ความแตกต่างของราคาในระดบัสูงดงักล่าวได้
นํามาสูก่ารลกัลอบขนน้ํามนัเถื่อนเขา้มาในบรเิวณชายแดนภาคใตข้องประเทศ ตามทีป่รากฏใหเ้หน็ตามสือ่ต่างๆ 

 
ภาครฐัพยายามทีจ่ะรกัษาระดบัปรมิาณน้ํามนัปาล์มคงเหลอืในประเทศให้เหมาะสมโดยให้อยู่ทีร่ะดบั 

200,000 - 230,000 ตนัตลอดเวลาเพื่อรกัษาดุลยภาพของอุปสงค์อุปทานและราคาน้ํามนัปาล์ม นอกจากการ
อนุมตัใิหม้กีารนําเขา้น้ํามนัปาลม์เป็นครัง้ๆ แลว้ มาตรการหนึ่งทีนํ่ามาใชค้วบคู่กนัไปคอื การปรบัสดัสว่นการผสม
น้ํามนัปาล์มในไบโอดีเซล  เช่น ในปลายปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลติปาล์มน้ํามนัออกสู่ตลาดน้อย ได้มกีาร
ประกาศชะลอการบงัคบัใช ้B7 ออกไปก่อน และใหใ้ช ้B4 จนถงึประมาณเดอืนเมษายน 2557 ซึง่เป็นช่วงที่
ผลผลติปาลม์ออกสู่ตลาด จากนัน้เมื่อต้นเดอืนพฤษภาคม 2557 ไดป้ระกาศปรบัเพิม่สดัส่วนไบโอดเีซลเป็น B7 
จนกระทัง่ถงึเดอืนมกราคม 2558 กม็กีารประกาศปรบัลดสดัส่วนไบโอดเีซลใหเ้หลอื B3.5 เน่ืองจากปรมิาณน้ํามนั
ปาลม์คงเหลอืทัง้ประเทศอยูใ่นระดบัตํ่า 
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คาดการณ์ปริมาณและแนวโน้มราคาน้ํามนัปาลม์ปี 2558 
 
สถานการณ์ปรมิาณผลผลติปาลม์น้ํามนัทีอ่อกสู่ตลาดลดลง และส่งผลใหป้รมิาณน้ํามนัปาลม์ดบิลดลงไป

ด้วยในช่วง 2 เดอืนสุดทา้ยของปี 2557 จะยงัคงดําเนินต่อไปจนกระทัง่ถึงฤดูกาลใหม่ของผลปาล์มซึ่งจะเริม่มี
ผลผลติมากขึน้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 อย่างไรกต็าม หากราคาผลปาลม์ปรบัลดลงตํ่ากวา่ 4 บาท/กโิลกรมั
เมื่อใด กอ็าจจะเกดิเหตุการณ์ชุมนุมประทว้งจากกลุ่มเกษตรกรและภาครฐักจ็ะตอ้งเขา้มาแทรกแซงโดยการออก
มาตรการต่างๆ ไดแ้ก่ การกําหนดสดัส่วนการผสม CPO ในน้ํามนัดเีซล โดยสามารถปรบัใหย้ดืหยุ่นไดต้าม
สถานการณ์ผลผลติน้ํามนัปาลม์ทีอ่อกสูต่ลาด ทัง้นี้ เพือ่สรา้งเสถยีรภาพทางดา้นราคาใหเ้กดิขึน้ 

 
 ในปี 2558 คาดการณ์ว่าจาํนวนพืน้ทีป่ลูกปาลม์ทีเ่พิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมายงัประมาณไดใ้กลเ้คยีงกนั คอื 
จาํนวน 3 แสนไร่ ปจัจยัทีม่ผีลกระทบเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ราคายางพาราทีล่ดลงมาอย่างต่อเน่ือง และนโยบายการ
สนับสนุนจากรฐับาลเป็นจาํนวนเงนิไร่ละ 26,000 บาท สาํหรบัการเปลีย่นจากยางเก่ามาเป็นการปลกูปาลม์น้ํามนั 
ซึง่จํานวนพืน้ทีจ่าํกดัอยู่ในวงเงนิสนับสนุนของรฐับาล น่าจะเป็นสาเหตุใหเ้กษตรกรหนัมาปลูกพชือื่นโดยเฉพาะ
ปาลม์น้ํามนั  และจากปจัจยัดงักลา่วคาดวา่จะทาํใหพ้ืน้ทีป่ลกูปาลม์ทดแทนเพิม่ขึน้ประมาณหา้หมื่นไร ่ 
 
 นอกจากนัน้ ผลผลติปาลม์น้ํามนัในปี 2558 กค็าดวา่จะเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่หผ้ลผลติ
โดยเฉพาะจากตน้ปาลม์ทีม่อีายุน้อย ผลกระทบจากสภาพอากาศทีย่อ้นหลงัไปสองปี กจ็ะส่งผลกระทบต่อจาํนวน
ทะลายทีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัของจาํนวนผลผลติทีไ่ดร้บั เมื่อพจิารณาผลกระทบดงักล่าวในปี 2556 อนุมานไดว้่า
ผลกระทบต่อผลผลติในปี 2558 มคี่อนขา้งน้อย อย่างไรกต็าม ตอ้งรอผลจากความรุนแรงของการกระทบแลง้ช่วง
ตน้ปี 2558 ซึง่อาจมผีลมาจากปรากฏการณ์เอล นิโน  และจะมผีลโดยทนัทกีบัน้ําหนกัทะลายและมผีลต่อเน่ืองถงึ
ผลผลติต่อไรใ่นอกีประมาณ 6-11 เดอืนขา้งหน้า คาดการณ์ว่าถา้ไม่มปีจัจยัลบเขา้มาเกีย่วขอ้ง ผลผลติทีไ่ดร้บัใน
ปี 2558 จะมปีระมาณ 14.5 ลา้นตนั หรอื ประมาณ 13.5 ลา้นตนั หากไดร้บัผลจากการกระทบแลง้  
 

ในปี 2558 คาดว่าความต้องการใชน้ํ้ามนัปาล์มเพื่อการบรโิภคจะมปีระมาณ 1 ล้านตนั ใกล้เคยีงกบัปี 
2557 สําหรบัความต้องการใช้น้ํามนัปาล์มเพื่อผลติไบโอดีเซล ยงัคงขึ้นอยู่กบัราคาน้ํามนัปิโตรเลยีมและราคา
น้ํามนัปาล์มดบิในประเทศเป็นหลกั  หากราคาน้ํามนัปิโตรเลยีมโดยเฉลีย่ทรงตวัอยู่ในระดบัไม่เกนิ 80 ดอลลาร์
สหรฐัต่อบารเ์รล ในขณะทีร่าคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศยงัคงมสี่วนต่างจากราคาน้ํามนัปาล์มดบิในตลาดโลก 
เช่นเดยีวกบัในปี 2557 กม็คีวามเป็นไปได้ว่า สดัส่วนการผสมน้ํามนัปาล์มในน้ํามนัดเีซลอาจอยู่ทีร่อ้ยละ 3.5-4 
ตลอดทัง้ปี   ซึ่งกจ็ะทําใหป้รมิาณความต้องการใชน้ํ้ามนัปาลม์เพื่อผลติไบโอดเีซล ลดลงประมาณ 340,000 ตนั 
เป็น 480,000 ตนั  

 
โดยรวมแลว้ การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามนัปาลม์ดบิในประเทศในปี 2558 คาดว่าจะยงัคงเกดิส่วนต่าง

ของราคาในระดบัสงู โดยเฉลีย่ประมาณ 3-4 บาท/กโิลกรมั เมื่อเทยีบกบัราคาน้ํามนัปาลม์ดบิตลาดโลก โดยอยู่ที่
ระดบั 26-28 บาท/กิโลกรมั และราคาผลปาล์มสดที่ประมาณ 4.50-5.00 บาท/กโิลกรมั ตราบใดที่ราคาน้ํามนั
ปิโตรเลยีมโดยเฉลีย่ทรงตวัอยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 80 ดอลลารส์หรฐัต่อบารเ์รล   
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ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ของโลกในปี 2558 
 
1.ราคาน้ํามนัปิโตรเลยีม : การดิง่ลงของราคาน้ํามนัปิโตรเลยีม ซึง่ลดลงไปทีร่ะดบัตํ่ากว่า 50 ดอลลาร์

สหรฐัต่อบารเ์รล หรอืปรบัตวัลงต่อเน่ืองกวา่รอ้ยละ 50 ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมา ซึง่ไดส้รา้งความกดดนัมายงัตลาด
น้ํามนัปาล์มทนัท ีโดยในปี 2558 คาดว่าราคาน้ํามนัปิโตรเลียมจะทรงตวัอยู่ระหว่าง 60-80 ดอลลาร์สหรฐัต่อ
บารเ์รล ในชว่งครึง่ปีแรก ก่อนจะปรบัขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี หลงัจากการประชุมโอเปค ในครัง้หน้า (5 มถุินายน 
2558) ซึง่อาจจะมกีารปรบักลยทุธใ์หมใ่นการผลติน้ํามนั 

2. ราคาของ seed oil : แนวโน้มขาขึน้ของราคาน้ํามนัปาลม์ดบิอาจถูกจาํกดัโดยราคาของ seed oil ใน
กลุ่มประเทศในแถบยุโรบและสหรฐัอเมรกิา ทีค่าดวา่ยงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ่าตลอดทัง้ปี 

3. เศรษฐกจิเอเชยี : คาดว่ามแีนวโน้มดขีึน้ในปี 2558 จากการทีร่าคาน้ํามนัปิโตรเลยีมปรบัตวัลดลง 
สง่ผลใหอุ้ปสงคใ์นสนิคา้กลุ่มอาหาร รวมถงึการบรโิภคน้ํามนัปาลม์จะสงูขึน้ 

4. โครงการบงัคบัใชไ้บโอดเีซลของประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี : การบงัคบัใช ้B5 ทัง้ประเทศ
มาเลเซีย ประสบปญัหาในช่วงต้นปี 2557 เน่ืองจากการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลบางแห่งไม่เสร็จตาม
กําหนด จงึทาํใหก้ารบงัคบัใชด้งักล่าวต้องล่าชา้ออกไปจากเดมิคอืเดอืนกรกฎาคม เป็นเดอืนธนัวาคม อย่างไรก็
ตาม ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 รฐับาลมาเลเซยีกไ็ดป้ระกาศใช ้ B7 ในพืน้ทีส่่วนของ Peninsular ซึง่จะดดูซบั
น้ํามนัปาลม์ออกไปจาํนวน 575,000 ตนั/ปี ส่วนประเทศอนิโดนีเซยี กม็นีโยบายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนการผสมน้ํามนั
ปาลม์ในน้ํามนัดเีซลจากรอ้ยละ 7.5 เป็น 10 และเป้าหมายต่อไปกก็าํหนดไวท้ีร่อ้ยละ 20  
 

การพฒันาอตุสาหกรรมปาลม์น้ํามนั 
 
ปาลม์น้ํามนัเป็นพชืทีม่ลีกัษณะทางธรรมชาตทิีใ่หผ้ลผลติต่อไร่สงู และมตีน้ทุนการผลติตํ่า นอกจากนัน้ 

น้ํามนัปาล์มยงัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างหลากหลาย ทัง้เพื่อการบรโิภคและใชใ้นอุตสาหกรรมปลายน้ํา 
ได้แก่ การนําน้ํามนัปาล์มไปใช้เพื่อการผลติไบโอดีเซล จงึเป็นที่ม ัน่ใจว่าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มสามารถสร้าง
ผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวจากการประกอบกจิการสวนปาลม์น้ํามนัของตนเอง ดงันัน้ จงึควรใหค้วามสาํคญักบั
การวจิยัและพฒันาในเรื่องพนัธุป์าลม์น้ํามนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิม่ผลผลติน้ํามนัต่อพืน้ที ่และเน้นพนัธุป์าลม์ทีใ่ห้
ผลผลติเรว็ ต้นสูงช้า และสามารถปรบัตวัได้ดกีบัสภาพภูมอิากาศ ตลอดจนทนต่อโรคทีจ่ะยิ่งมคีวามสําคญัใน
อนาคต เช่น โรคโคนเน่า (กาโนเดอมาร์) เป็นต้น  นอกจากนี้ ทัง้ภาครฐัและเอกชนควรมกีารส่งเสรมิการปลูก
ปาลม์น้ํามนัอย่างยัง่ยนืและต่อเนื่องโดยคํานึงถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัของผูป้ลูกปาล์ม การ
อนุรกัษด์นิและน้ําตลอดจนการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าและอยา่งมดุีลยภาพ   

 
การจดัการสวนปาลม์อย่างยัง่ยนืตามกรอบมาตรฐานการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื (RSPO) จงึไดเ้ขา้

มามบีทบาทมากขึน้ โดยมกีารกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแนวทางปฏบิตัิให้แก่เกษตรกรและโรงงานสกดั
น้ํามนัปาล์มยดึถือเป็นแนวทางดําเนินการ แต่เน่ืองจากแต่ละประเทศต่างก็มบีรบิททางสงัคม เศรษฐกิจ และ
กระบวนการในการผลติน้ํามนัปาลม์ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ ระบบ RSPO จงึเปิดโอกาสใหแ้ต่ละประเทศกําหนด
หลกัเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัของตวัเองได ้โดยอยู่ภายใตก้รอบ RSPO ระดบัสากล ปจัจบุนัปรมิาณการผลติน้ํามนัปาลม์
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ภายใตก้รอบ RSPO มปีระมาณ 11.7 ลา้นตนั (ปี 2557) ครอบคลุมการผลติในพืน้ทีท่ ัง้หมดกว่า 2.6 ลา้นเฮกตาร ์ 
ปรมิาณการผลติเตบิโตมาอย่างต่อเนื่องจากปี 2551 ที ่619,000 ตนั และ ปี 2554 ที ่5.6 ลา้นตนั 

 
นอกจากนัน้ ในปจัจุบนั โรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์แต่ละโรงยงัมกีารปรบัปรุงเทคโนโลยกีารผลติโดยการ

เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานและแรงงานไปพร้อมๆ กนั ของเสยีจากโรงงานถูกนําไปใช้ให้เกดิประโยชน์
ทางดา้นพลงังานและอื่นๆ มกีารผลติพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพทีไ่ดจ้ากน้ําเสยีจากกระบวนการผลติ น้ําเสยีที่
เหลอืใชจ้ากกระบวนการผลติและการผลติก๊าซชวีภาพสามารถนําไปใช้กบัระบบชลประทานในสวนปาล์มและ
ยางพาราเพือ่เป็นแหล่งความชืน้และธาตุอาหาร นอกจากนัน้ ของเหลอืจากกระบวนการผลติทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น
เสน้ใยปาลม์ และทะลายปาลม์เปล่าหลงัการหบีน้ํามนัออกแลว้ สามารถนํากลบัมาใชเ้ป็นแหล่งพลงังานชวีมวลเพือ่
ผลติกระแสไฟฟ้า และใชใ้นการคลุมต้นปาล์ม ซึ่งนับเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บักจิการโดยเกดิมลภาวะน้อย
ทีส่ดุ 

 
การใช้น้ํามนัปาล์มผสมเป็นไบโอดีเซลในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ก็นับเป็นอีกหน่ึง

บทบาทของน้ํามันปาล์มในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากไบโอดีเซลสามารถย่อยสลายได้เองตาม
กระบวนการชวีภาพในธรรมชาต ิและไม่เป็นพษิต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งกจ็ะทําใหเ้กดิอุปสงค์ในน้ํามนัปาล์มทีสู่งขึน้ 
และอาจทําให้เกดิความไม่มเีสถียรภาพของราคาน้ํามนัปาล์ม ในขณะที่การวางแผนพฒันาอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ํามนัและน้ํามนัปาลม์ของประเทศไทยกย็งัไมช่ดัเจน 
 

ในระยะอนัใกล ้การเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะเป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีส่่งผลกระทบอย่าง
มนียัสาํคญัต่ออุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ เน่ืองจากการทีป่ระเทศภาคสีมาชกิเขตการคา้เสรอีาเซยีนหรอื AFTA มี
เป้าหมายทีจ่ะรวมเป็นหนึ่งเดยีวภายใต ้AEC ในปี 2558 จะทาํใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิมคีวามเสรมีากขึน้
นัน้ สาํหรบัประเทศไทยในช่วงทีผ่่านมา ไดก้ําหนดใหน้ํ้ามนัปาล์มเป็นสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู และทยอยลด
ภาษนํีาเขา้น้ํามนัปาลม์ลงตามลาํดบั จนถงึปี 2550 เหลอืรอ้ยละ 5 และตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553 ลดภาษลีง
เหลอืรอ้ยละ 0  ประเทศไทยภายใต ้AEC ตอ้งขจดัอุปสรรคทางการคา้ใหห้มดไปภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะนําเขา้น้ํามนัปาลม์จากประเทศมาเลเซยีและอนิโดนีเซยีทีม่รีาคาตํ่ากว่าเขา้มาแขง่ขนักบั
น้ํามนัปาลม์ทีผ่ลติไดภ้ายในประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทีป่ลกูปาลม์น้ํามนั ทีส่่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย และอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์มภายในประเทศทัง้ระบบอาจได้รบัผลกระทบ โดยราคาน้ํามนัปาล์มใน
ประเทศจะตอ้งลดลงจนใกลเ้คยีงกบัราคาน้ํามนัปาลม์ของประเทศมาเลเซยีหรอือนิโดนีเซยี และสง่ผลต่อราคาผล
ปาลม์ทีจ่ะตอ้งลดลงตามไปดว้ย 

 
ในระยะกลางถงึยาว แนวโน้มการสาํรวจและขดุเจาะ shale gas ซึง่มตีน้ทุนการผลติตํ่า และนบัเป็นแหล่ง

ทดแทนปิโตรเลยีมแหล่งใหม่ของโลก จะยงัคงส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาปิโตรเลยีมต่อไป โดย
ภาพรวมจะส่งผลดต่ีอไทยในฐานะทีเ่ป็นประเทศผู้นําเขา้ และมอุีปสงค์ของก๊าซธรรมชาติเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
เน่ืองจากจะได้รบัประโยชน์จากต้นทุนการผลติทีล่ดตํ่าลง ภาคขนส่งจะเปลีย่นมาใชเ้ชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาติ
สงูขึน้ หากในระยะยาวก๊าซธรรมชาตถิกูนํามาใชท้ดแทนปิโตรเลยีมมากยิง่ขึน้ กอ็าจสง่ผลกระทบมายงัธุรกจิไบโอ
ดเีซล 
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จาํนวนคู่แข่งขนั 
 
พืน้ทีเ่พาะปลกูปาลม์น้ํามนัในประเทศไทยสว่นใหญ่อยู่ในเขตจงัหวดักระบีม่ากทีส่ดุ รองลงมาคอื สุราษฎร์

ธานี ชุมพร ตรงั สตลู และในจงัหวดัอื่นๆ ทัง้นี้สามารถแบ่งผูป้ลกูปาลม์น้ํามนัออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
 -   บรษิทัผูป้ลกู ประมาณ 174 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกู ประมาณรอ้ยละ 37 
 -   สหกรณ์ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกู ประมาณรอ้ยละ 16 
 -   เกษตรกรรายยอ่ย ประมาณ 45,000 ราย พืน้ทีเ่พาะปลกู ประมาณรอ้ยละ 46 
 

ในปจัจุบนั โรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์มจีํานวน 108 โรงงาน ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตทีม่กีารเพาะปลูก
ปาลม์ในภาคใต ้เช่น กระบี ่สุราษฎรธ์านี ชุมพร ตรงั และสตูล มกีําลงัการผลติรวมประมาณ 25 ลา้นตนัทะลาย
ปาลม์สดต่อปี  
 

ขนาดของบริษทัเมื่อเทียบกบัคู่แข่ง 
 
ทางด้านสวนปาล์มถือได้ว่าบรษิทัฯมสีวนปาล์มเป็นของตนเองและมพีื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ่แห่งหนึ่งใน

ประเทศไทย ซึ่งทําใหบ้รษิทัฯ ได้เปรยีบบรษิทัอื่นในด้านต้นทุนของผลปาล์มสด ในส่วนของโรงงานสกดัน้ํามนั
ปาลม์ดบิ ซึง่มกีาํลงัการผลติเทา่กบั 75 ตนัผลปาลม์สดต่อชัว่โมงนัน้ ถอืวา่เป็นโรงสกดัขนาดกลาง 

 
สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั 
 
ถงึแมว้่าการเปิดเสร ีAEC จะเป็นการเปิดโอกาสใหคู้่แขง่ทัง้ในและต่างประเทศสามารถนําเขา้น้ํามนัปาลม์

บรสิทุธิเ์ขา้มาจาํหน่ายแขง่ขนักบับรษิทัได ้แต่เน่ืองจากการนําเขา้น้ํามนัปาลม์บรสิทุธิจ์ะตอ้งนําเขา้มาในรปู Bulk 
และขนส่งทางเรอื เพือ่สบูถ่ายลงรถแทงคน้ํ์ามนัอกีครัง้ ซึง่จะทาํใหเ้กดิความสกปรกและสิง่ปลอมปน รวมทัง้มี
ตน้ทนุการขนสง่เกดิขึน้ ทาํใหร้าคาน้ํามนัปาลม์บรสิทุธิท์ ีนํ่าเขา้จะไมแ่ตกต่างจากราคาขายในประเทศมากนกั 

ทีผ่่านมา การนําเขา้น้ํามนัปาลม์จากต่างประเทศ สามารถปฏบิตัไิดภ้ายใตก้ารดูแลการนําเขา้โดยองคก์าร
คลงัสนิคา้เท่านัน้ เพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนน้ํามนัเฉพาะหน้า หากสถานการณ์การขาดแคลนน้ํามนัปาลม์ยงัคง
มอียู่ โดยเฉพาะ เมื่อมกีารสนับสนุนให้พฒันาอุตสาหกรรมไปสู่ไบโอดเีซล อนัเป็นพลงังานทางเลอืก รฐับาล
จาํเป็นตอ้งพจิารณาการเปิดเสรตีามขอ้ตกลง AEC โดยมขีอ้จาํกดัน้อยทีส่ดุ ซึง่น่าจะเป็นวธิทีีส่ามารถแกป้ญัหาทัง้
ระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากกลไกตลาดสามารถทาํหน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรไดอ้ย่างเตม็ที ่ส่งผล
ให้การผลติมีประสทิธิภาพเพิม่ขึ้น ในขณะที่มตี้นทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หากผู้ประกอบการสามารถ
ควบคมุตน้ทนุการผลติได ้คาดวา่การแขง่ขนัดา้นราคากจ็ะลดลงเป็นลาํดบั และหนัมาแขง่ขนักนัในเรื่องการพฒันา
ดา้นอื่นๆ เชน่ การสรา้งความแตกต่างในตวัสนิคา้ เพือ่เพิม่มลูค่าในตวัสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค เป็นตน้  
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่าย 
 

ก. ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

 
บรษิทัฯ มโีรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ (CPO) และโรงงานสกดัน้ํามนัจากเมลด็ในปาลม์ดบิ (CPKO) 

ตัง้อยูเ่ลขที ่98 หมู ่6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตาํบลหว้ยยงู อําเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่81130 
 
ปริมาณการผลิตเตม็ท่ีของผลิตภณัฑ ์(ตนั)  
 

แผนกน้ํามนัปาลม์ดบิ      2555      2556      2557 

     ผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติเตม็ที ่   450,000   450,000   450,000 

     น้ํามนัปาลม์ดบิ (18%)     81,000     81,000     81,000 

     เมลด็ในปาลม์ (5.25%)     23,625     23,625     23,625 

แผนกน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ    

     เมลด็ในปาลม์ทีใ่ชใ้นการผลติเตม็ที ่ 30,000 30,000 30,000 

     น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ (41%) 12,300 12,300 12,300 

     กากเมลด็ในปาลม์ (52%) 15,600 15,600 15,600 

หมายเหต ุ กาํลงัการผลติจรงิในแต่ละปี จะแตกต่างจากกาํลงัการผลติเตม็ทีท่ีอ่อกแบบไว ้เนื่องจากความแตกต่าง
ของปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้สู่กระบวนการผลติ ซึง่ขึน้อยู่กบัปรมิาณน้ําฝนทีต่กในแต่ละปี 

 
การจดัหาวตัถดิุบ 
เน่ืองจากผลปาลม์สดจากสวนของบรษิทัฯเองทีป้่อนเขา้สูโ่รงงานมไีม่เพยีงพอ ทาํใหบ้รษิทัตอ้งรบัซือ้จาก

เกษตรกรรายย่อย เพือ่ทีจ่ะเพิม่ปรมิาณผลปาลม์สดของบรษิทัฯทีจ่ะป้อนเขา้สูโ่รงงาน  
 
สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถดิุบ 
ปรมิาณผลผลติปาลม์สดขึน้อยู่กบัระดบัน้ําฝนและการดูแลรกัษา คุณภาพของผลปาล์มทีจ่ะใหไ้ดน้ํ้ามนั

ปาลม์ดบิในอตัราสงูขึน้อยู่กบัวธิกีารตดัและเกบ็เกีย่ว เน่ืองจากการดูแลทีด่แีละมมีาตรฐานในการเกบ็เกีย่ว ทาํให้
คุณภาพของผลปาล์มจากสวนของบรษิทัฯนัน้อยู่ในเกณฑด์แีละใหอ้ตัราการสกดัน้ํามนัปาล์มดบิสูงกว่าซื้อจาก
เกษตรกรรายย่อย 

แต่เนื่องจากผลปาลม์สดมไีม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ ซึง่มจีาํนวนโรงงาน
เพิม่ขึน้ในแต่ละปี ทําใหเ้กดิการแข่งขนักนัซื้อผลปาล์มสด ในขณะทีอ่ตัราการสกดัน้ํามนัปาล์มทีไ่ด้ค่อนขา้งตํ่า 
สาเหตุอกีประการหนึ่งคอืสภาพอากาศทีไ่มส่มํ่าเสมอ บางปีน้ําท่วม บางปีแหง้แลง้ อตัราการขาดน้ําในดนิทาํใหผ้ล
ปาล์มสดทีไ่ด้นัน้ใหน้ํ้ามนัปาล์มดบิในอตัราตํ่า และการเกบ็เกีย่วของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน้ํามนัรายย่อยไม่ได้
มาตราฐาน คอืมกีารเกบ็เกีย่วผลปาลม์ก่อนจะถงึเวลาอนัสมควร โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ลปาลม์สดมรีาคาสงู 
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ดงัไดก้ลา่วขา้งตน้ ผลผลติจากเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์น้ํามนัรายยอ่ยไม่สามารถใหผ้ลผลติต่อไร่ และอตัรา
การสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ เท่ากบัของบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯจงึไดจ้ดัทาํนโยบายใหค้าํแนะนําแก่ผูป้ลกูปาลม์น้ํามนัที่
ต้องการปรบัปรุงคุณภาพปาลม์น้ํามนัตามมาตรฐานทัง้ด้านการดูแลรกัษาและผลผลติต่อไร่ เพื่อใหผ้ลผลติทีส่่ง
ป้อนเขา้สู่โรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบินัน้มคีุณภาพมากขึน้นอกจากนัน้ ผูป้ลกูปาลม์น้ํามนัรายย่อยยงัสามารถขอ
เขา้เยีย่มชมสวนของบรษิทัฯไดอ้กีดว้ย 

บรษิทัฯไดม้กีารคดัคุณภาพของผลปาลม์สดจากผูป้ลกูปาลม์น้ํามนั ณ จุดรบัซื้อ แต่วธิกีารน้ีไม่สามารถ
ทําได้ในช่วงที่ผลปาล์มสดมีปริมาณน้อย นอกจากนัน้บริษัทฯยังได้มีการแนะนําผู้ปลูกปาล์มน้ํามนัเกี่ยวกับ
คุณภาพของผลปาล์มสดทีค่วรจะนําส่งโรงงาน บรษิทัฯเชื่อว่าโปรแกรมการให้คําแนะนําแก่ผู้ปลูกปาล์มน้ํามนั
ทัว่ไปจะช่วยปรบัปรุงคุณภาพของผลปาลม์สดทีจ่ะป้อนเขา้สู่โรงงานใหม้คีุณภาพดขีึน้และเป็นการเพิม่อตัราการ
สกดัน้ํามนัดว้ย โดยบรษิทัฯไดม้กีารปรบัราคารบัซื้อผลปาลม์สดใหส้งูขึน้ตามอตัราการสกดัน้ํามนั  ทัง้น้ีเพื่อเป็น
การจงูใจใหผู้ป้ลกูปาลม์รายยอ่ยสง่ผลปาลม์สดทีม่คีณุภาพเขา้สูโ่รงงาน 

สาํหรบัเทคโนโลยสีาํหรบัการสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิทีม่ผีลต่อการใชว้ตัถุดบินัน้ เน่ืองจากบรษิทัไดใ้ชแ้บบ
มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แล้ว  ดงันัน้การปรบัปรุงเพื่อให้การผลิตมปีระสทิธิภาพจงึขึ้นอยู่กบัการใช้
อุปกรณ์เครือ่งจกัรเครื่องมอืและการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม บรษิทัฯเหน็วา่ไม่มเีทคโนโลยใีหม่ๆทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้มา
ทดแทน แต่อาจมเีทคโนโลยีอ่ื่นๆทีม่ผีลต่อการใชว้ตัถุดบิหรอืปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ ซึง่ขึน้อยู่กบัว่าคุม้ค่ากบัเงนิทีล่งทุน
หรอืไม่ โดยบรษิทัฯยงัคงคน้ควา้เทคโนโลยีใ่หม่ๆเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติอย่างต่อเน่ือง รวมถงึการลด
อตัราสญูเสยีน้ํามนั การกาํจดัมลภาวะทีเ่กดิจากการกระบวนผลติซึง่เป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม  

 
การปลกูปาลม์ทดแทน 
บรษิทัเริม่โครงการการปลกูปาลม์ทดแทนตัง้แต่ปี 2544 กําหนดเป็นระยะเวลา 12 ปี เพื่อทีจ่ะใหผ้ลผลติ

ทีส่งูขึน้ การเปลีย่นแปลงนี้เปิดโอกาสใหผู้จ้ดัการสวนปาลม์ไดป้รบัปรุงการจดัสวนใหม่ ซึง่จะทาํใหม้าตรฐานการ
ปลกูปาลม์ดขีึน้ และใหผ้ลผลติปาลม์สดต่อไรส่งูขึน้ดว้ย 

บรษิทัไดท้าํการปลกูปาลม์น้ํามนัทดแทนไปแลว้ทัง้หมด 3,447.97 เฮกตาร ์หรอืประมาณ 21,549.81 ไร ่
คดิเป็นรอ้ยละ 88.6 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทัง้หมด (ไม่รวมพืน้ทีท่ีเ่ป็นสมัปทานของบรษิทัย่อย) และสามารถเกบ็
เกีย่วไดแ้ลว้ 3,323.75 เฮกตาร ์หรอื 20,773.44 ไร ่คดิเป็นรอ้ยละ 96.4 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทดแทน 

นอกจากนัน้ บรษิทัยงัไดค้ดัเลอืกเมลด็พนัธุป์าลม์ทีม่คีุณภาพสาํหรบัโครงการปลกูปาลม์ทดแทน และเน้น
การจดัการควบคุมสตัว์ที่จะมาทําลายต้นปาล์มน้ํามันที่มีอายุน้อย และเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อตน้ปาลม์น้ํามนั 

 
จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบ 
บรษิทัฯมกีารซื้อผลปาลม์สดจากชาวสวนในเขตกระบีแ่ละสุราษฎรธ์านี โดยไม่มรีายใดทีบ่รษิทัฯ ซื้อผล

ปาลม์สดมากกวา่รอ้ยละ 30 ของยอดซือ้ผลปาลม์สดทัง้หมด  
 
สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบในประเทศและต่างประเทศ 
เน่ืองจากวตัถุดบิของบรษิทัฯ คอื ผลปาล์มสด เป็นพชืผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขา้สู่กระบวนการ

ผลิตโรงงานสกัดน้ํามนัภายใน 24 ชัว่โมง มิฉะนัน้แล้วอาจจะทําให้ได้ปริมาณกรดปาล์มเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า
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มาตรฐานสากลในการซือ้ขายน้ํามนัปาลม์ดบิ ซึง่มผีลใหถู้กตดัราคาเมือ่มกีารสง่มอบ ดงันัน้ในอุตสาหกรรมนี้จงึไม่
มกีารนําเขา้ผลปาลม์สดจากต่างประเทศ นอกจากการนําเขา้ในรูปของน้ํามนัปาล์มดบิ หรอืน้ํามนัปาล์มบรสิุทธิ ์
ภายใตเ้งือ่นไขทีก่าํหนดโดยภาครฐั 

 
ข.   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
การบรหิารสิง่แวดลอ้ม (Environmental Management) เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่อง กลไกการปฏบิตังิาน

ทีจ่ะควบคมุความเสีย่งของสิง่แวดลอ้มและกลยทุธเชงิปฏบิตักิารนัน้จะส่งผา่นมายงัการฝึกปฏบิตัขิองพนกังานและ
ผู้บริหารของบริษัทต้องมีจริยธรรมในการบริหารงาน บริษัทฯได้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่า
กระบวนการผลติจะกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยที่สุด โดยในปี 2547 บรษิทัได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ISO 14001 เพือ่ใหโ้ครงการบรหิารสิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และไดร้บัการรบัรองในเดอืน
พฤษภาคม 2549 

โรงงานสกดัน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบินัน้จะไม่มมีลภาวะเป็นพษิแต่อย่างใด ปรมิาณของเสยีทีเ่ป็นชวีภาพ
นัน้มเีพยีงเลก็น้อยมาก ซึง่จะถกูกรองและนําลงสูบ่่อพกัแหง้ของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ 

สาํหรบัโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบินัน้มขีองเสยีดงัต่อไปน้ี 
ของเหลว 
ขีน้ํ้ามนัและของเหลวจากหมอ้น่ึงนัน้จะถูกดกัเกบ็และแยกเอาน้ํามนัออก เพื่อรอจําหน่ายเป็นน้ํามนัทีม่ ี

คณุภาพตํ่า ในสว่นทีเ่หลอืจะถกูสง่ลงในบ่อน้ําเสยีของบรษิทัฯ 
น้ําเสยีของบรษิทัฯจะถูกปล่อยลงในบ่อน้ําเสยี บ่อน้ําเสยีมทีัง้หมด 8 บ่อ และน้ําเสยีจะไหลลงทลีะบ่อๆ

อย่างต่อเนื่อง ซึง่ในช่วงนี้มกีารย่อยสารชวีะภาพ การไหลของน้ําเสยีในบ่อน้ําเสยีนัน้บรษิทัใชร้ะบบน้ําตกคอืไหล
ลงทลีะบ่อซึง่มรีะดบัลดหลัน่กนัลงมา บ่อน้ําเสยีสีบ่่อแรกจะลกึสาํหรบัการย่อยสลายโดยไม่ใชอ้อกซเิจน และบ่อน้ํา
เสยีสองบ่อสดุทา้ยจะตืน้เพือ่ทีจ่ะใหอ้อกซเิจนช่วยย่อยสลาย น้ําเสยีทีถู่กย่อยสลายแลว้จะถูกป ัม้เขา้สูท่ ีเ่กบ็น้ําเสยี
ในสวนของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นที่สูงโดยใช้ท่อใต้ดิน น้ําเสยีที่เก็บไว้ในสวนของบรษิัทฯจะปล่อยลงสู่ร่องคูน้ําที่ตื้น
กระจายอยู่ในสวน เพือ่ใหซ้มึเขา้สู่ผวิดนิเป็นการเพิม่สารอาหารในดนิแทนการใสปุ่๋ ยต่อไป ระบบน้ีเป็นเทคโนโลยี
ทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้และโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิหลายโรงงานนิยมใชก้นั ร่องคน้ํูาสาํหรบัน้ําเสยีน้ีจะมรีะยะเวลาการ
ดดูซมึและระยะเวลาหมุนเวยีนประมาณ 6 สปัดาห ์บรษิทัใชเ้น้ือทีม่ากกวา่ 850 ไร่ สาํหรบัการกระจายน้ําเสยีที่
บําบดัแล้วลงสู่ดนิและถูกควบคุมดูแลด้วยพนักงาน สํานักงานเทคโนโลย ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมไดก้ําหนดค่า BOD ในน้ําเสยีทีจ่ะปล่อยลงสู่แม่น้ําลาํคลองตอ้งไม่เกนิ 20 มลิลกิรมัต่อลติร บรษิทัฯ 
ไม่ไดป้ล่อยน้ําเสยีทีบ่าํบดัแลว้ลงสูแ่ม่น้ําลาํคลอง แต่จะนําไปใชป้ระโยชน์ในสวนของบรษิทัฯ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 
บ่อน้ําเสยีจะตอ้งขดุลอกเป็นระยะๆ ตะกอนทีข่ดุออกจากบ่อน้ําเสยีนัน้จะถูกเกบ็ไวใ้นบ่อตากแหง้เป็นระยะเวลา 1 
ปีเพื่อให้เกดิสารอาหารที่มคีุณภาพ ตะกอนที่ตากแห้งแล้วน้ีจะนําไปปกคลุมหน้าดนิในสวนปาล์มของบรษิทัฯ
สาํหรบัทดแทนปุ๋ ยในช่วงหน้ารอ้น  

ของแขง็  ไดแ้ก่  ทะลายปาลม์เปล่า, ไฟเบอร,์ เปลอืกเมลด็ปาลม์, ขีเ้ถา้ ควนัดาํและเขม่า ทะลายเปล่าถูก
นําไปปกคลุมหน้าดนิในสวนของบรษิทัฯเพือ่ทดแทนปุ๋ ย ไฟเบอรแ์ละเปลอืกเมลด็ปาลม์จะเป็นเชือ้เพลงิแก่ Boiler 
หรอืเปลอืกเมลด็ปาลม์อาจขายใหโ้รงงานอื่นทีต่อ้งการ ตะกอนทีข่ดุจากบ่อน้ําเสยีจะใชเ้ป็นประโยชน์ในสวนของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯจะป้องกนัการไหลซมึของน้ําผสมตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขดุร่องน้ํารอบสวนเพือ่ดกัน้ําไหลลงสู่
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ทีอ่ื่น  บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงเครื่อง Boiler และการป้อนเชือ้เพลงิเขา้สู ่Boiler ซึง่มผีลต่อการลดควนัดําและ
เขม่าของโรงงาน อย่างไรกต็ามควนัดาํและเขม่าจาก Boiler ของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิทีเ่ป็นปญัหาอยู่น้ีอาจ
มาจากเชือ้เพลงิทีป้่อน เช่น ไฟเบอรแ์ละเปลอืกเมลด็ปาล์ม ค่าควนัดําและเขม่าของโรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มดบิ
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตอ้งไมเ่กนิ 320 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร  

 
2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
                -   ไมม่ ี  - 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 
1. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีสมัปทาน 

 
พืน้ทีส่มัปทานของบรษิทัย่อยสองแห่งจาํนวนประมาณ 21,349 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนเคยีนซา 

8,467.44 ไร่และสวนชยับุรจีาํนวน 12,881.50 ไร่  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยหมดอายุสมัปทานลงในเดอืนกรกฎาคม 2557 และเดือนมกราคม 2558 
ตามลาํดบั โดยทีส่วนเคยีนซาไดร้บัอนุญาตจากกรมธนารกัษ์ไดร้บัสทิธกิารเช่าทีร่าชพสัดุจาํนวน 4,294 
ไร ่เป็นระยะเวลา 15 ปี ในขณะทีส่วนชยับุร ียงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาจากสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ถงึแมว้่าสวนเคยีนซาจะไดร้บัสทิธกิารเช่าจากกรมธนารกัษ์แลว้กต็าม  แต่กไ็ดร้บัสทิธกิารเช่า
ในจาํนวนพืน้ทีค่รึง่หนึ่งของพืน้ทีเ่ดมิทีเ่ขา้ทาํประโยชน์ ซึง่ทาํใหพ้ืน้ทีป่ลกูปาลม์ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 9.4 
ของพื้นที่ปลูกปาล์มทัง้หมดนอกจากนัน้ สวนชยับุร ีซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการขออนุญาตเข้าทํา
ประโยชน์กบักรมป่าไม้นัน้ ก็ยงัมีความไม่แน่นอนในนโยบายของรฐับาล ซึ่งหากสวนชยับุรไีม่ได้รบั
อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์  หรือได้ร ับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เดิม 
เชน่เดยีวกบัสวนเคยีนซา ซึง่คดืเป็นรอ้ยละ 28.4 หรอืรอ้ยละ 14.2 ตามลาํดบั   มผีลใหบ้รษิทัตอ้งรบัซือ้
ผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอกในสดัส่วนสูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาล์มสดที่ขาดไปจากพื้นที่สมัปทาน
สง่ผลใหต้น้ทนุวตัถุดบิสงูขึน้  

 

2. พืน้ท่ีปลูกปาลม์ส่วนหน่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูประกาศเป็นเขตปฎิรปูท่ีดิน 
 

บรษิทัมพีืน้ทีป่ลูกปาล์ม 2 แปลง ถูกประกาศเป็นเขตปฎริูปทีด่นิ ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเขา้ไป
ดําเนินการปลูกปาลม์แลว้เป็นเวลา 6 ปี และ 17 ปี ตามลําดบั โดยในปี 2547 สาํนักงานปฏริูปทีด่นิ
จงัหวดักระบีไ่ดม้หีนังสอืแจง้ใหบ้รษิทัเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายปฎริปูทีด่นิ  ในปี 2548 บรษิทัทํา
หนังสอืแจง้สาํนักงานปฏริูปทีด่นิ พรอ้มส่งหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อขอพสิจูน์สทิธใินทีด่นิแปลงดงักล่าว 
เน่ืองจากบรษิัทเป็นผู้ครอบครองและเขา้ทําประโยชน์พื้นที่ดงักล่าวก่อนมีการประกาศเป็นป่าสงวน
แห่งชาติและก่อนประกาศเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน ต่อมาปี 2551 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจงัหวดักระบี่  มี
หนงัสอืแจง้มายงับรษิทัเพือ่ใหเ้ขา้สู่กระบวนการกระจายสทิธ ิ ซึง่การกระจายสทิธบิางส่วนไดเ้สรจ็สิน้ลง
ในปี 2553 มพีืน้ทีป่ระมาณ 4,994.1 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 10.9 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด  และในจาํนวน
น้ี บรษิทัไดต้รวจสอบพบในภายหลงัว่ามพีืน้ทีป่ระมาณ 1,459 ไร่ เป็นพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นกบัโฉนดทีด่นิของ
บรษิทั ซึง่บรษิทัอยู่ในระหวา่งการดําเนินการขอใหส้าํนกังานปฏริปูทีด่นิยกเลกิพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นดงักล่าวน้ี  
ดงันัน้ หากบริษัทเข้าสู่กระบวนการปฎิรูปที่ดินตามกฎหมายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทต้องสูญเสียที่ดิน
ดงักลา่ว ซึง่คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ  20.6  ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมด  

กรณีดงักลา่วจะมผีลใหบ้รษิทัจะตอ้งรบัซือ้ผลปาลม์สดจากบุคคลภายนอกเพือ่ทดแทนผลปาลม์
สดที่ขาดไปจากพื้นที่ดงักล่าวส่งผลให้ต้นทุนวตัถุดิบสูงขึ้น  อย่างไรก็ตาม ปจัจุบนั บรษิัทมนีโยบาย
ขยายการลงทุนเพือ่ซือ้ทีด่นิปลกูปาลม์เพือ่ทดแทนพืน้ทีส่วนปาลม์ทีต่อ้งสญูเสยีไป 
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3. ความผนัผวนของราคาน้ํามนัปาลม์และการแทรกแซงจากภาครฐั 
 

น้ํามนัปาล์มดิบนับเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ซึ่งมีราคาผนัผวน  ในปี 2557 ราคาเฉลี่ยรายเดือน 
แกว่งตวัอยู่ในช่วงกวา้งระหว่าง 24.27 – 34.50 บาทต่อกโิลกรมั (2556 : 23.02 – 31.90 บาทต่อ
กโิลกรมั) โดยมรีาคาเฉลีย่ทัง้ปีที ่28.57 บาทต่อกโิลกรมั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.19 จากปี 2556 ในขณะที่
ราคาเฉลีย่ในตลาดโลกอยู่ที ่24.03 บาท/กโิลกรมั ทัง้ความผนัผวนของราคาในประเทศในระหว่างปีและ
ความแตกต่างอย่างมากระหว่างราคาในประเทศและตลาดโลก ล้วนเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการบรหิาร
จดัการสนิคา้คงคลงัของบรษิทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ผีลผลติปาลม์น้ํามนัออกสู่ตลาดในปรมิาณ
มาก  ปรมิาณน้ํามนัปาลม์ดบิสะสมอยู่ในระดบัสงู ทาํใหร้าคาผลปาลม์สดและน้ํามนัปาลม์ดบิลดลงอย่าง
มาก อาจนําไปสูเ่หตุการณ์ประทว้งจากเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์ จนหลายครัง้ภาครฐัตอ้งเขา้มาแทรกแซง
ตลาดน้ํามนัปาลม์ 

โดยเวลาที่เหลอือยู่ก่อนที่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะมผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่31 
ธนัวาคม 2558 ไม่เพยีงพอสาํหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ของไทยใหแ้ขง่ขนัได ้ รฐับาลไม่มี
ทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมทีช่ดัเจนในระยะยาว ไมม่แีผนการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการแขง่ขนัที่
รุนแรงขึน้ในอนาคต ดงันัน้ การแข่งขนัจากการเปิดเสรทีางการคา้ทีก่ําลงัจะมาถงึ จะสรา้งผลกระทบ
อย่างรนุแรงต่อเกษตรกรและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม 

 

4. สภาพภมิูอากาศ 
 

เน่ืองจากวตัถุดบิหลกัของบรษิทัมาจากผลผลติทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของ
บริษัทยงัคงขึ้นอยู่กบัปจัจยัที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของ
วตัถุดบิทีอ่อกสู่ตลาดในแต่ละฤดกูาล ปจัจุบนัมคีวามผนัแปรของภูมอิากาศเกดิขึน้อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมา
ก่อน บางปีเกดิอุทกภยัอย่างหนัก บางปีประสบภยัแลง้ ทําใหป้รมิาณผลผลติทีอ่อกสู่ตลาดมคีวามผนั
ผวนในแต่ละปีหรอืระหวา่งปี ซึง่อาจนําไปสูก่ารแทรกแซงจากภาครฐั   

 

5. กาํลงัการผลิตส่วนเกินของโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดิบ  
 
ปจัจบุนั โรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิมจีาํนวนประมาณ 108 โรง สว่นใหญ่อยูใ่นเขตจงัหวดักระบี ่ 

สรุาษฎรธ์านี ชุมพร และตรงั มกีาํลงัการผลติของโรงงานรวมทัง้สิน้ประมาณ 25 ลา้นตนัผลปาลม์สดต่อปี 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัผลปาลม์สดในปี 2557 ทีม่ปีรมิาณ 12 ลา้นตนั จากพืน้ทีเ่พาะปลกูปาลม์ทีใ่หผ้ลผลติ
แลว้ทีม่อียู่ประมาณ 4.5 ลา้นไร ่ทาํใหอ้ตัราการใชก้าํลงัการผลติโดยรวมของโรงสกดัทัง้หมดอยู่ประมาณ
รอ้ยละ 50 สง่ผลใหม้กีารแขง่ขนักนัซือ้ผลปาลม์สดในราคาสงู โดยไมค่าํนึงถงึคณุภาพเทา่ทีค่วร  
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6. การจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ดิบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในปี 2556 และปี 2557 บรษิทัมกีารจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ดบิ น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ เมลด็ใน

ปาล์ม และผลปาล์มสดให้กบัลูกค้ารายใหญ่รายเดียว ซึ่งได้แก่ บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) (LST) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 71 และรอ้ยละ 64 ตามลําดบั ทําใหอ้าจเกดิความเสีย่งในด้าน
การพึง่พงิลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นสําคญั แต่เน่ืองจาก LST มคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบับรษิทัมาเป็น
เวลานานและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้เป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ และมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ บรษิทัจงึ
เชื่อมัน่ว่าโอกาสความเสีย่งจากการสญูเสยีลูกคา้รายนี้ไป หรอืลูกคา้รายนี้ประสบปญัหาทางการเงนิจงึ
เกิดขึ้นน้อย นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีความสามารถในการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่นได้อีกด้วย 
โดยเฉพาะในปจัจุบนัน้ํามนัปาลม์มไิดนํ้ามาใชเ้พือ่การบรโิภคเพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัสามารถนํามาใชเ้ป็น
พลงังานทดแทนไดอ้กีดว้ย  

 

7. มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีออก
และเรียกชาํระแล้ว 

 
จากการทีบ่รษิทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 69.96 

ของจาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ ถอืว่ามอีํานาจในการควบคุมเชงินโยบาย รวมถงึ
อาํนาจในการบรหิารงาน ประกอบกบัการมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั อาจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในระหวา่งสองบรษิทั เน่ืองจากทัง้สองบรษิทัมกีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

อย่างไรกต็าม การทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยเฉพาะการขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหบ้รษิทั 
ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) นัน้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดม้กีารสอบทานรายการดงักล่าวว่าเป็น
ราคาซื้อขายเดยีวกนักบับุคคลภายนอก นอกจากน้ี บรษิทัไดม้กีารเปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิของผูส้อบบญัชขีอ้ 6 แลว้ รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรือ่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

1.   ทรพัยสิ์นถาวร  
บรษิทัฯมทีรพัยส์นิถาวรทีใ่ชป้ระกอบธรุกจิสวนปาลม์น้ํามนัทีเ่ป็นของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ดงันี้ 

ประเภทของทรพัยสิ์น 
ขนาด  
(ไร่) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธ์ิ 

  มลูค่าตาม 
  บญัชีสทุธิ (บาท) 

1. ทีด่นิ 37,737.62 - โฉนด, นส.3ก, นส.3, 
นส.2,สญัญาซือ้ขาย,ภ

บท.5 และ
ใบเสรจ็รบัเงนิ 

531,590,072 

2. ทีด่นิโรงงาน,สาํนกังาน,บา้นพกั    

2.1. ทีด่นิสาํหรบัโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิและ
น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ, สาํนกังาน และบา้นพกั 

   200.48 - นส.3ก, โฉนด และ 
ภบท.5 

745,574 

    2.2.ทีด่นิเพือ่สรา้งบา้นพกัพนกังาน (ยกเลกิ      
     โครงการแลว้) - บา้นน้ําจาน ต.กระบีน้่อย       

     21.57 - โฉนด 22,749,413 

    2.3.ทีด่นิทีไ่มไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน 
     ถ.อุตรกติ ต.ปากน้ํา อ.เมอืง จ.กระบ ี

           0.94 
  

- โฉนด 20,033,297 

รวมทีด่นิทัง้หมด 34,960.61  575,118,356 

หกั สาํรองเผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ   (14,638,278) 

 รวมทีด่นิทัง้หมดสทุธ ิ  34,960.61  560,480,078 

  
3. อาคารสาํนกังานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สาํนกังานสวน,  
   บา้นพกัพนกังาน 

เจา้ของ 92,456,897 

4. เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 167,302,460 

     4.1โรงงานผลติน้ํามนัปาลม์ดบิและเมลด็ในปาลม์ดบิและโรงงานผลติ
ก๊าซชวีภาพ 

 151,997,957 
 

     4.2 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเกษตร  15,304,503 

5. ยานพาหนะ เจา้ของ 56,371,508 

 6. เครื่องตกแต่งและเครือ่งใชส้าํนกังาน  เจา้ของ 3,721,960 

7. ตน้ทนุการพฒันาการปลกูปาลม์น้ํามนั  เจา้ของ 181,004,079 

8. โครงการปลกูปาลม์ทดแทน   7,654,404 

9. งานระหวา่งก่อสรา้ง   38,552,548 

10. งานระหวา่งทาํ – สวน   24,523,474 

           รวมทรพัยส์นิถาวร   1,132,067,408 
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2.   ทรพัยสิ์นไมมี่ตวัตน  
บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิไมม่ตีวัตนทีเ่ป็นของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

ประเภทของทรพัยสิ์น 
    มลูค่าตาม 

  บญัชีสทุธิ 
  (บาท) 

1. ลขิสทิธิ ์            8,275,338 
2. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์              1,272,441 

           รวมทรพัยส์นิไมม่ตีวัตน        9,547,779 

 
3.   ทรพัยสิ์นท่ีไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน 
บรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิทีไ่มไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน ดงันี้ 

 บรษิทัยอ่ยของบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั มทีีด่นิทีไ่ดร้บัสมัปทานจากกรมปา่ไม ้ซึง่บรษิทั พนัธศ์รี
ววิฒัน์ จาํกดั ใชเ้ป็นทีด่นิในการทาํสวนปาลม์ และใหบ้รษิทัฯเช่าสวนปาลม์ดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
ทีต่ ัง้สมัปทาน   : ตาํบลชยับุร ีกิง่อําเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีส่มัปทาน   : 20,000 ไร่ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์  : ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2528 ถงึ วนัที ่1 มกราคม 2558 

 
บรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั 

 ทีต่ ัง้สมัปทาน   : ตาํบลเคยีนซา และตาํบลคามาวาร ีอาํเภอเคยีนซา 
       สรุาษฎรธ์านี 

พืน้ทีส่มัปทาน   : 4,294 ไร่ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์  : ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2572 
 
บริษัทฯได้เช่าสวนปาล์มน้ํามนัจากบริษัทย่อย  โดยในปจัจุบนั มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามนัที่เป็นพื้นที่

สมัปทานประมาณ 16,975.25 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 41 ของพืน้ทีป่ลกูปาลม์ทัง้หมดของบรษิทั โดยแบ่งเป็นสวนชยั
บุรจีํานวน 12,881.50 ไร่ ซึ่งหมดอายุสมัปทานลงในปี 2558 และสวนเคยีนซา 4,093.75 ไร่ ซึ่งจะหมดอายุ
สมัปทานลงในปี 2572  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรพัยข์องบริษทัหรอืบริษทัย่อยท่ีมีจาํนวนสูง

กว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัส้ินปีบญัชี 
 

บรษิัทไม่มคีดีหรอืข้อพพิาททางกฎหมายที่มผีลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทหรอื
บรษิทัย่อยทีม่จีํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2557 นอกจากสมัปทานทีด่นิอําเภอเคยีนซาของบรษิทั ประจกัษ์ววิฒัน์ จาํกดั ซึ่งบรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ 
จํากดั ได้เช่าพื้นที่น้ีทําสวนปาล์มน้ํามนั และให้บรษิทัเช่าสวนปาล์มน้ํามนัดงักล่าวนี้ บรษิทั พนัธ์ศรี
ววิฒัน์ จํากดั ได้รบัแจง้จากสํานักงานธนารกัษ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สงักดักระทรวงการคลงัว่าทีด่นินี้
เป็นทีด่นิราชพสัดุ ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องกระทรวงการคลงัโดยคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และไดแ้จง้ใหค้วามร่วมมอืในการทาํสญัญาเช่ามกีาํหนดเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที ่1 มกราคม 2544 และให้
ชาํระค่าเช่าทีด่นิยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2534 ถงึปี 2543 เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 12 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม
บรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งดงักลา่ว ไดม้กีารบนัทกึการตัง้สาํรองค่าเช่าทีด่นิยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2534 ถงึ 
ปี 2550 เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 20 ลา้นบาทไวใ้นบญัชแีลว้ 
 
 ทัง้นี้ ในปี 2557 บรษิทัยอ่ยไดม้กีารกลบับญัชรีายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เน่ืองจากบรษิทัย่อย
ไดม้กีารทาํสญัญาเช่ากบักรมธนารกัษ์ หลงัจากทีใ่บอนุญาตเดมิทีม่กีบักรมป่าไมไ้ดส้ิน้สุดลงเมื่อวนัที ่8 
กรกฎาคม 2557  ซึง่ในระหวา่งทีใ่บอนุญาตเดมิทีม่อียู่กบักรมปา่ไมย้งัไม่สิน้สดุลง บรษิทัย่อยตอ้งปฎบิตัิ
ตามเงือ่นไขและระเบยีบปฎบิตัขิองกรมปา่ไม ้  

 

2) คดีท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยสาํคญั 
----------ไมม่-ี-------- 

 
3)        คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธรุกิจโดยปกติของบริษทั 

----------ไมม่-ี-------- 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน 
 

ข้อมูลบริษทั 
 
ชือ่บรษิทั    : บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107536000404  
Home Page   : www.upoic.co.th 
ประเภทธุรกจิ   : ทาํสวนปาลม์ และสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิ 

  และน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 
ทนุจดทะเบยีน   : 324,050,000 บาท 
จาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ : 324,050,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  : 1 บาท 
สาํนกังานใหญ่   : 64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

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

สาํนกังานกระบีแ่ละโรงงาน  : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 
  ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

สวนปาลม์น้ํามนั   : พืน้ทีป่ลกูปาลม์น้ํามนัมจีาํนวน 41,278.57 ไร ่
    (6,604.57 เฮคเตอร)์ เป็นพืน้ทีป่ลกูปาลม์จรงิ โดยไมร่วมพืน้ทีข่อง    
    อาคาร, หนองบงึ, พืน้ทีส่าํรอง และพืน้ทีเ่พาะกลา้ปาลม์น้ํามนั 

รายละเอียดของสวน 
1. สวนกระบีน้่อย   7,136 ไร่ (1,141.76 เฮคเตอร)์ 
   78 หมู ่4 ตาํบลกระบีน้่อย อาํเภอเมอืง กระบี ่
2. สวนเขาพนม   5,191.19 ไร่ (830.59 เฮคเตอร)์ 
   38/2 หมู ่8 ตาํบลเขาพนม อาํเภอเขาพนม กระบี ่
3. สวนเขาเขน   3,032.25 ไร่ (485.16 เฮคเตอร)์ 
   ตาํบลอ่าวลกึใต ้อําเภออ่าวลกึ กระบี ่
4. สวนบา้นหมาก   3,582.38 ไร่ (573.18 เฮคเตอร)์ 
   65/1 หมู ่6 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง สรุาษฎรธ์านี 
5. สวนเกาะน้อย   3,701.50 ไร่ (592.24 เฮคเตอร)์ 
   904 หมู ่2 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง สรุาษฎรธ์านี 
6. สวนทบัปรกิ   1,660 ไร่  (265.60 เฮคเตอร)์ 
   ตาํบลทบัปรกิ อาํเภอเมอืง กระบี ่

รวมพ้ืนทีป่ลกูปาลม์ของบริษทั  24,303.32 ไร ่(3,888.53 เฮคเตอร)์ 
 

7. สวนเคยีนซา   4,093.75 ไร่ (655 เฮคเตอร)์ 
เป็นทีด่นิสมัปทานของบรษิทัยอ่ย* 

   229 หมู ่2 ตาํบลเคยีนซา อาํเภอเคยีนซา สรุาษฎรธ์านี 
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8. สวนชยับุร ี   12,881.50 ไร ่(2,061.04 เฮคเตอร)์  
เป็นทีด่นิสมัปทานของบรษิทัยอ่ย* 

   16 หมู ่5 ตาํบลชยับุร ีอาํเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
รวมพ้ืนทีป่ลกูปาลม์ของบริษทัย่อย 16,975.25 ไร ่(2,716.04 เฮคเตอร)์ 
 

รวมพื้นท่ีปลกูปาลม์ทัง้หมด  41,278.57 ไร่ (6,604.57 เฮคเตอร)์ 
 

            * รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิสมัปทาน ดทูีห่วัขอ้ ”การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา” 
 
นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
 
1. ช่ือบริษทั  : บริษทั พนัธศ์รีวิวฒัน์ จาํกดั 

สาํนกังาน  : 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 
   ตาํบลหว้ยยงู อําเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ประเภทธรุกจิ   : ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั   
   และบรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั   
   ทีถ่อืสมัปทานสวนปาลม์น้ํามนั  
   มพีืน้ทีส่มัปทานรวม 30,600 ไร ่

ทนุจดทะเบยีน   : 27,400 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
จาํนวนหุน้สามญั   : 27,394 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
ทีบ่รษิทัถอือยู ่  
 
หมายเหตุ :  

บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
สาํนกังาน : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

   ตาํบลหว้ยยงู อําเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
   โทรศพัท ์075-666 075 
   โทรสาร  075-666 072 

ทีต่ ัง้สมัปทาน  : ตาํบลชยับุร ีกิง่อําเภอชยับุร ีสรุาษฎรธ์านี 
พืน้ทีส่มัปทาน  : 20,000 ไร่ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ : ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2528 ถงึวนัที ่1 มกราคม 2558 
ทนุจดทะเบยีน  : 500 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท) 
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บรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั 
สาํนกังาน : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

  ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 

  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ทีต่ ัง้สมัปทาน  : ตาํบลเคยีนซา และตาํบลคามวาร ีอาํเภอเคยีนซา  
  สรุาษฎรธ์านี 

พืน้ทีส่มัปทาน  : 4,294 ไร่ 
ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ : ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 ถงึ วนัที ่8 กรกฎาคม 2572 
ทนุจดทะเบยีน  : 5,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท) 
 

2. ช่ือบริษทั  : บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั 
สาํนกังานใหญ่  : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

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

สาํนกังานกระบี ่ : 98 หมู ่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 
  ตาํบลหว้ยยงู อาํเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
  โทรศพัท ์075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ประเภทธรุกจิ  : เพาะเมลด็พนัธุป์าลม์เพือ่การจาํหน่าย 
ทนุจดทะเบยีน  : 5,000,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
จาํนวนหุน้สามญั  : 2,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 
ทีบ่รษิทัถอือยู ่
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

1. นายทะเบียนหุ้น 
 
ชือ่    : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
สถานทีส่าํนกังาน   : 62 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย 

     เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
     โทรศพัท ์02-229 2800 
     โทรสาร  02-359 1259 

 
2. ผูส้อบบญัชี  
 
ชือ่    :  นางสาวทพิวลัย ์นานานุวฒัน์ 

     เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 3459 
สถานทีส่าํนกังาน    :  บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

      ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา เลขที ่193/136-137  
      ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110   
      โทรศพัท ์ 02-264 0777 
      โทรสาร   02-264 0789 

จาํนวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั :  4 
ความสมัพนัธห์รอืการมสีว่นไดเ้สยีกบั  : เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย  

บรษิทั /บรษิทัยอ่ย /ผูบ้รหิาร /ผูถ้อืหุน้   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั  

รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  
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7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 
1.  หลกัทรพัยข์องบริษทั 
 
บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 324,050,000 บาท เรยีกชาํระแลว้ 324,050,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 324,050,000 

หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  

 
2.  ผูถ้อืหุ้น 

 
ก. รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก  ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2557 

 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

1 บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)ก 69.96 

2 บรษิทั วฒันโชต ิจาํกดั 5.70 

3 นายสมเกยีรต ิพตีกานนท ์ 1.68 
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 1.31 
5 นายธรรมนูญ สหดษิฐดาํรงค ์ 1.18 
6 บรษิทั วฒันโสภณพนิช จาํกดั 1.12 
7 นายดุษฎ ีธนิสสรานนท ์ 0.74 
8 บรษิทั กรนีสปอต จาํกดั 0.73 
9 นายชวลติ เชาว ์ 0.71 
10 นางแนนซี ่เฉลมิกาญจนา 0.63 

ท่ีมา       : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
 

 



แบบ 56-1                                                                                                               บริษทั สหอตุสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 35 

กโครงสร้างผู้ถือหุ้นและลกัษณะธรุกิจของ บริษทั ลํา่สงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 - โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่7 พฤษภาคม 2557 ทีม่ผีูถ้อืหุน้ตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ดงัน้ี 

 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

1 บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั
ข
 42.11 

2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 
3 CIMB-SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 10.99 

ท่ีมา   : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
- ลกัษณะประเภทธุรกจิ เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามนัพชื, เนยเทยีมและไขมนัพชืผสม 
 

ขโครงสร้างผูถื้อหุ้นและลกัษณะธรุกิจของ บริษทั ลํา่สงู โฮลด้ิง จาํกดั  

-โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ของ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ทีม่ผีูถ้อืหุน้ตัง้แต่ รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
ดงันี้ 

 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 

1 บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั 
(มผีูถ้อืหุน้หลกัคอื บรษิทั กาลาท ีเอน็เตอรไ์พรส้ ์จาํกดั โดยมสีทิธิ
ออกเสยีงร้อยละ 75.324 ทัง้น้ี บรษิทัดงักล่าวมนีายวงั ต้า เลยีง 
และภรรยา ถอืหุน้รอ้ยละ 54.39  
นายวัง ชาง ยิง ร้อยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง ร้อยละ 
14.03) 

51.00 

2 นาย วงั ตา้ เลยีง  24.50 
3 นาย วงั ชาง ยงิ  

(ทัง้นายวงั ตา้ เลยีง และนายวงั ชาง ยงิ ไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั ลํ่า
สงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)) 

24.50 

 
 - ลกัษณะประเภทธุรกจิ เป็นบรษิทัโฮลดิง้ ทีม่ธุีรกจิเพือ่การลงทนุในบรษิทัอื่น 
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ข. กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการจดัการ 
 
บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ซึง่เขา้มามสีว่นร่วมในการกาํหนดนโยบายในการ

ดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และมกีารส่งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการ 4 ท่าน โดยมกีรรมการบรหิาร 2 ท่าน, กรรมการ 1 ท่าน, 
และกรรมการผูจ้ดัการ 1 ทา่น 

 

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
ตัง้แต่ปี 2536 เป็นตน้ไป บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษี

เงนิได ้ทัง้นี้ยอ่มขึน้กบัภาวะเศรษฐกจิและการใชจ่้ายเพือ่การลงทนุเป็นหลกั  
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดม้มีตเิสนอใหจ้่ายเงนิปนัผลสําหรบัผลการ

ดาํเนินงานงวดวนัที ่1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ทัง้น้ี บรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล
สําหรบัผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปนัผลสําหรบัผลการ
ดาํเนินงานของปี 2557 หุน้ละ 0.30 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.1 ของกาํไรสทุธ ิเปรยีบเทยีบกบัการจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการ
ดาํเนินงานในปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 88.0 ของกาํไรสทุธ ิ 

 
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ยังไม่มีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปนัผล ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุรว่มกนันัน้ๆ 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 
1) แผนผงัการจดัองคก์ร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

คณะกรรมการ 
 

นายธรีะ วภิูชนิน       ประธานกรรมการและ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ  

น.ส. อญัชล ีสบืจนัทศริ ิ      รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
นายเสงีย่ม สนัทดั       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
นายวงั ชาง ยงิ       กรรมการ 
นายอําพล  สมิะโรจนา       กรรมการบรหิาร 
นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์     กรรมการบรหิาร 
 
นายยทุธ ศกัดิเ์ดชยนต ์       เลขานุการบรษิทั 

ประธานกรรมการ 
 

นายธรีะ วภิชูนิน 

รองประธานกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

น.ส. อญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
 

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
 

นายชณตัถ ์แสงอรณุ 

ฝา่ยสวน 
 

นายอุเทน ประทมุรตัน์ 

ฝา่ยบญัชกีารเงนิ 
 

น.ส.เทยีมรส จนิะกนั 

ฝา่ยโรงงาน 
 

นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์
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1.1  โครงสรา้งกรรมการบริษทัฯ  
 

โครงสรา้งกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยทัง้หมด 4 ชดุ คอื 
 
ก.  คณะกรรมการบริษทัฯ  ประกอบดว้ย 

 

ช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายธรีะ วภิชูนิน กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. ดร.วลิาศ สนิสวสัดิ ์ กรรมการอสิระ 
4. นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 
5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 
7. นายอําพล สมิะโรจนา กรรมการบรหิาร 
8. นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์ เลขานุการบรษิทั 

 
รายละเอยีดขอ้มลูของคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 1 และรายชื่อของกรรมการ

ในบรษิทัย่อย ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 2 
 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
1. คณะกรรมการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืใหค้วามเหน็ชอบในการกําหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ ์

เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากบัดูแลใหฝ้่ายบรหิารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณ เพื่อ

บรรลถุงึเป้าหมายและเพิม่ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้ 
3. คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้รษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิาร

ความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารตดิตามการดาํเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณากําหนดบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝา่ยบรหิารอย่างชดัเจน 

4. คณะกรรมการได้จดัการสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน 

5. คณะกรรมการรบัผดิชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงนิของบรษิทัฯในรายงานงบการเงนิของบรษิทัฯและ
บรษิทัยอ่ยในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

6. คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการซึ่งเป็นผูแ้ทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เพื่อบรหิารงานบรษิทัฯ
ภายใตข้อบเขตอาํนาจทีใ่หไ้ว ้

7. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดอืนต่อครัง้ และการประชุมผูถ้อืหุ้น
อย่างน้อยปีละครัง้ 
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ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ 3 ทา่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 

-   นายธรีะ วภิชูนิน  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   ดร.วลิาศ สนิสวสัดิ ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
-   นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
-   นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ไดแ้ก่  
 

กรรมการตรรจสอบ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

นายธรีะ วภิชูนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ,  
ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย (2540-2546) 

 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. ดแูลกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น
เป็นทีเ่ชื่อถอืได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชี
ภายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทํารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจาํปี และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ  

2. ดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
3. ดแูลใหไ้มใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯหรอื

บรษิทัยอ่ยกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
4. ดแูลใหบ้รษิทัฯปฏบิตัติามกฎขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จดัทาํรายงานการกาํกบัดแูลการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯซึง่รายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทัง้การประเมินผลการตรวจสอบ การ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆของบรษิทัฯตามวธิกีารและมาตรฐานการควบคมุภายในทีย่อมรบัโดยทัว่กนั 

6. ดแูลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป 
7. สอบทานรายงานของผูบ้รหิารและทําการไต่สวนเมื่อมขีอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืสิง่

ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการเพือ่พจิารณาต่อไป 

8. สัง่การและสอบทานหลกัฐานหากมขี้อสงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืขอ้กําหนดใดๆของตลาด
หลกัทรพัย ์ซึง่มหีรอือาจมผีลกระทบต่อฐานะทางการเงนิ และผลดาํเนินงานของบรษิทัฯอย่างมนียัสาํคญั 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯมอบหมาย 
10. คดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯและคา่สอบบญัชปีระจาํปี เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  
11. แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืเลกิจา้ง ผูต้รวจสอบภายใน รวมถงึกาํหนดค่าตรวจสอบภายใน 
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ค.  คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ 3 ทา่น และกรรมการ 1 ทา่น เป็นคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย 
  -   ดร.วลิาศ สนิสวสัดิ ์  กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหา 
  -   นายธรีะ วภิชูนิน  กรรมการอสิระ 
  -   นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการอสิระ 
  -   นายวงั ชาง ยงิ   กรรมการ 

 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. กาํหนดวธิกีารสรรหาและคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
ผูจ้ดัการใหญ่ 

2. ดาํเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ / ผูจ้ดัการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
ง.  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประกอบดว้ย 
  -   ดร.วลิาศ สนิสวสัดิ ์  กรรมการอสิระและ 
      ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
  -   นายธรีะ วภิชูนิน  กรรมการอสิระ 
  -   นายเสงีย่ม สนัทดั  กรรมการอสิระ 
  -   นายวงั ชาง ยงิ   กรรมการ 
 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
1. กาํหนดหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ผูจ้ดัการใหญ่ 
2. พจิารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเหน็ชอบและนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
3. พจิารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่ / ผู้จดัการใหญ่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ
4. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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1.2   หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
 
คณะกรรมการสรรหาทาํหน้าทีส่รรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ
เพือ่พจิารณา โดยคณุสมบตัขิองกรรมการตอ้งมลีกัษณะไม่ตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์  นอกจากนัน้ต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ 
 
1.3  จาํนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และจาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ 
       คณะกรรมการบริษทั 

 

ในปี 2557 คณะกรรมการมกีารประชุมตามวาระปกต ิ5 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ในการเขา้รว่มประชุมของ
กรรมการบรษิทัแต่ละทา่นไดด้งันี้ 

 

รายช่ือ 
วาระการ 

ดาํรงตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 
1. นายธรีะ วภิชูนิน 2557-2558 5/5 - 5/5 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริ ิ 2557-2558 5/5 - 5/5 
3. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ 2557-2558 5/5 - 5/5 
4. นายเสงีย่ม สนัทดั 2557-2558 5/5 - 5/5 
5. นายวงั ชาง ยงิ 2557-2558 5/5 - 5/5 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ 2557-2558 5/5 - 5/5 
7. นายอําพล สมิะโรจนา 2557-2558 5/5 - 5/5 

 
1.4   รายช่ือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 
 1. น.ส.อญัชล ี สบืจนัทศริ ิ  กรรมการผูจ้ดัการ 
 2. นายอําพล สมิะโรจนา  กรรมการบรหิาร 
. 3. น.ส.ปิยธดิา สขุจนัทร ์  กรรมการบรหิาร 
 4. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์ ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
 5. นายอุเทน ประทมุรตัน์  ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 
 6. น.ส.เทยีมรส จนิะกนั  ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ 
 7. นายชณตัถ ์แสงอรณุ  ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
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2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาทาํหน้าทีใ่นการพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมจะเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่
จะครบกําหนดวาระในเดอืนเมษายน 2558 น้ี ทัง้น้ี รวมถงึการพจิารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาเขา้รบั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้จากนัน้ไดนํ้าเสนอรายชื่อใหค้ณะกรรมการของบรษิทัเพื่อ
พจิารณาก่อนนําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้คุณสมบตัขิองกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งมลีกัษณะไม่ต้องหา้ม
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถ  และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

 
คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดไูดท้ีห่วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกจิการ” ขอ้ 5.1.6 
 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ ไม่มกีารกําหนดจาํนวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม แต่ใหส้ทิธิก์าร

แต่งตัง้กรรมการ โดยวธิทีีผู่ถ้อืหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสยีงของตนในการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อใหผู้ใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้
(Cumulative Voting) 

 
3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 
ก.  คา่ตอบแทนของกรรมการจาํนวน 7 ทา่น เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 6,270,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมกรรมการปี 
2557 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

884,400 633,600 

2. นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  567,600  

3. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

4. นายเสงีย่ม สนัทดั 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวงั ชาง ยงิ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 567,600  
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 567,600  
7. นายอําพล สมิะโรจนา กรรมการบรหิาร 567,600  

 
ข. คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯทีเ่ขา้ไปดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคุมรว่มกนั 
 
   --ไมม่—ี 

 
 ค. คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารบรษิทัฯ จาํนวน 10 ทา่น โดยไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืน และโบนสั เป็นจาํนวน
เงนิทัง้สิน้ 18,695,309 บาท  
 
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารบรษิทัไดร้วมค่าตอบแทนของกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการฝ่าย 4 ราย
แรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา รวมถงึผูบ้รหิารรายที ่4 ทกุราย (ตามคาํนิยามทีก่าํหนดโดยสาํนกังาน กลต.) 

 
3.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ยกเวน้ค่าตัว๋เครื่องบนิ และทีพ่กั สาํหรบักรรมการทีเ่ป็นชาวต่างประเทศทีม่าเขา้

รว่มประชมุ และการทาํกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิสาํหรบักรรมการทัง้คณะและผูบ้รหิาร 
สว่นผูบ้รหิารทีไ่ม่ใช่กรรมการจะมรีถประจาํตําแหน่ง ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัรถประจาํตําแหน่ง ค่าประกนัสขุภาพ และค่า

ประกนัอุบตัเิหตุ 
สาํหรบัเงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัสทิธใินอตัราเดยีวกบัพนกังานอื่นๆ คอืรอ้ยละ 

5 ของเงนิเดอืน ยกเวน้กรรมการทีไ่มไ่ดม้กีารจา่ยเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพี  
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4) เลขานุการบริษทั  

นายยทุธ ศกัด์ิเดชยนต ์ 

เลขานุการบรษิทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    74 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ  รอ้ยละ 0.07 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  สงัคมวทิยามหาบณัฑติ  
    มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เนตบิณัฑติไทย 
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไม่ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทนายความ สาํนกังานสกั กอแสงเรอืง 
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5) บคุลากร  
 

จาํนวนพนักงาน 
 

 จาํนวนพนักงาน 

2557 2556 2555 

สาํนกังาน 36 36 36 

โรงงาน 130 138 121 

สวน 795 852 766 

รวม 961 1,026 923 

 
 
ผลตอบแทนรวมของพนกังานทัง้หมดเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 205.08 ลา้นบาท โดยมกีารจา่ยค่าตอบแทนในรปูค่าแรง 
เงนิเดอืน โบนสั คา่ล่วงเวลา  บา้นพกัพนกังาน และเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพี  
 
 
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 

พนักงานและวฒันธรรมองค์กรถอืเป็นปจัจยัหลกัที่ทําให้บรษิทัมกีารเตบิโตอย่างแขง็แรงและประสบความสําเร็จ  
ดังนัน้ นอกจากการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาให้พนักงานมีทักษะ และความรู้
ความสามารถในการทาํงานอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000  และ ISO 14000  แลว้  บรษิทัฯไดเ้ชญิอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพฒันาและอบรมผู้บรหิารตลอดจนถึงพนักงานในกลุ่มบริษัทเพื่อให้บรษิัทบรรลุเป้าหมายในการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รระยะยาว ซึง่มลีกัษณะสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

 
1. รบัผดิชอบในงานจนสาํเรจ็ (Accountability)  
2. ทศันคต ิ“เราทาํได”้  (“Can-do” attitude)  
3. ทาํงานเป็นทมี (Teamwork)  
4. พฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Continuous improvement)  
5. เอาใจใสพ่นกังาน (Take care of people) 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

 
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีอนัเป็น

ปจัจยัในการเสรมิสรา้งใหอ้งคก์รดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยส์จุรติ และปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอย่างเท่าเทยีม
กนั มรีะบบการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โดยมเีป้าหมายใหธุ้รกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื จงึได้มกีารกําหนดนโยบายการ
กาํกบัดแูลกจิการเพือ่ใหเ้ป็นหลกัในการดาํเนินธุรกจิ  
 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัมเีน้ือหาครอบคลมุและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ 1) สทิธขิองผู้ถือหุ้น  2) การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  3) การคํานึงถึง
บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  4)  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ   
 

คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดแผนปฏบิตัแิละมาตรการตดิตาม เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย และใหค้าํแนะนําเพือ่ปรบัปรงุนโยบายดงักล่าวตาม
ความเหมาะสม 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

 จดัให้มีการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อ
พจิารณารายงานประจาํปีของคณะกรรมการ ซึง่แสดงถงึผลการดาํเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา งบแสดง
ฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ การจ่ายเงนิปนัผลและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย การ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระรวมถงึค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนด
คา่ตอบแทน 
 

 ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และการกาํหนดค่าตอบแทนนัน้  บรษิทัไดแ้ยกเรื่องการ
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ออกจากการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยบรษิทัไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงใน
การเลอืกตัง้กรรมการ และเสนอชือ่กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

 
 จดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อย

กวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าหน่ึงในสบิของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้ ทัง้น้ีตอ้งระบุชื่อผูถ้อืหุน้ดงักล่าวและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าว โดย
คณะกรรมการตอ้งจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 



แบบ 56-1                                                                                                                  บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 47 

 เปิดเผยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ว่าดว้ยเรื่องกาํหนดวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดเผย
ระเบยีบวาระการประชุม และสาระสาํคญัของวาระการประชุม ผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศและเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไมเ่กนิวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการมมีต ิ

 
 ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะต้องจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ

ประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชมุ   

 
 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ

ต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม  
โดยมปีระธานกรรมการทําหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และจะดําเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบ
วาระทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยมนีโยบายทีจ่ะไมเ่พิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชุม โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบล่วงหน้า 

 
 การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงจะใชใ้นกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในวาระ

ทัว่ไป และใชใ้นวาระสาํคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การทาํรายการไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 
 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการเสนอเรื่องทีเ่หน็ว่าสําคญัและเป็นประโยชน์เพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สง่คาํถามเกีย่วกบับรษิทั มาลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัได้
กาํหนดหลกัเกณฑผ์า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั   

 
 จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพยีงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความ

คดิเหน็ และตัง้คาํถามในทีป่ระชมุ 
 

 กําหนดเป็นนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยได้มกีารเผยแพร่
นโยบายดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

 จดัใหม้กีารเผยแพรเ่อกสารการประชุมต่างๆ พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุม
ล่วงหน้า   
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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคําถามและคําตอบที่เป็นประเด็นสําคัญพร้อมทัง้คําชี้แจงของ
คณะกรรมการ  รวมถงึบนัทกึจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ชอบ ไมเ่หน็ชอบ และงดออกเสยีงไวอ้ยา่งชดัเจนใน
ทุกๆ วาระที่ต้องมกีารลงคะแนนเสยีงในรายงานการประชุม และเชญิตวัแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสกัขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม ตลอดจนมกีารบนัทกึวดีโีอในระหว่างการประชุมจนกระทัง่การ
ประชมุเสรจ็สิน้ลง 

 
 เปิดเผยมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พรอ้มทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ภายในวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัประชมุ 
 

 บรษิทัมกีารเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม
เสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และใชส้ทิธคิดัคา้นไดห้ากจาํเป็นโดยไม่ต้องรอถงึการ
ประชมุครัง้ต่อไป 

 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

 บรษิทัใหค้วามสําคญัต่อผูถ้ือหุน้ทุกราย โดยไม่คํานึงถงึ เพศ อายุ สผีวิ เชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืความพกิาร บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินการกํากบัดูแลเพือ่ปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของ
ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม รวมถงึใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อ
หน่ึงเสยีง (one share one vote) เพือ่สรา้งความมัน่ใจในการลงทนุกบับรษิทั  

 
 บริษัทได้กําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 

Voting) 

 
 จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสยีงได้ พร้อมกบั

หนงัสอืเชญิประชุม โดยระบุเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะและขัน้ตอนในการเขา้ร่วมประชุมอย่างชดัเจน ผู้
ถอืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุม แต่ประสงคจ์ะใชส้ทิธอิอกเสยีงอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด ้ 

 
 บรษิทัมกีารกําหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทั และได้แจ้งให้พนักงาน 

ผูบ้รหิาร และกรรมการบรษิทัทราบ (ดรูายละเอยีดในขอ้ 5.8.1) 

 
 บรษิทัมกีารเปิดเผยการทํารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อย โดยได้กระทําอย่างยุตธิรรมตาม

ราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิรุกจิการคา้ (Fair and at arms’ length basis) (ดรูายละเอยีดในขอ้ 5.8.2) 

 



แบบ 56-1                                                                                                                  บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 49 

3. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  

 

บรษิทัมนีโยบายรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผูถ้อืหุน้ เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ 
คู่แข่ง ชุมชนและสงัคม แต่เน่ืองจากความคาดหวงัของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทัจะพจิารณาถงึสทิธิ
ตามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุม่พงึไดร้บัอย่างละเอยีดรอบคอบ และดแูลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ย
ความระมดัระวงั โดยได้กําหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีไวเ้ป็นนโยบายและแนวปฏบิตัิ
เกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ผยแพรอ่ยูใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ไดแ้ก่ 

- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัพนกังาน   
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจา้หน้ี 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูคา้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูค่า้ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูแ่ขง่ 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสงัคม 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคารพสทิธมินุษยชน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการทจุรติและการตดิสนิบน 
- นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ ์

 
นอกจากน้ี บรษิทัยงัคาํนึงถงึบทบาทสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยมกีารกําหนดแนวปฏบิตัติามระบบมาตรฐานต่างๆ ทีไ่ดร้บั 
ไดแ้ก่  

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงาน เพื่อการประกนัคุณภาพซึง่เป็นระบบทีท่ําให้
เชื่อมัน่ไดว้่ากระบวนการต่างๆ ไดร้บัการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยผ่านเอกสารทีร่ะบุขัน้ตอน และ
วธิกีารทาํงาน เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคลากรในองคก์รรูห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบและขัน้ตอนต่างๆ ในการปฏบิตังิาน 

- OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่าํงาน 
ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการควบคมุและลดอนัตรายและความเสีย่งทีเ่กดิจากองคก์รทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสขุภาพ 
ชวีติ และทรพัยส์นิได ้

- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

- มาตรฐานการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใตก้รอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่
เป็นแนวปฏบิตัทิีม่กีารปรบัปรงุการผลติน้ํามนัปาลม์อยา่งยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และ
ถกูตอ้งตามกฏหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา 
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4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 
บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเหมาะสมเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถงึการตดัสนิใจใช้
สทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ และมกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูเป็นระยะๆ โดยไดม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูและดาํเนินการในเรือ่งต่างๆดงันี้ 

 เปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมกีารปรบัปรุงขอ้มลูในเวบ็ไซตข์องบรษิทัใหเ้ป็น
ปจัจบุนัเป็นระยะๆ  

 นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 

 จรรยาบรรณธรุกจิ 

 ลกัษณะการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั 

 โครงสรา้งกลุม่ธรุกจิ 

 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

 วสิยัทศัน์/พนัธกจิ 

 ขอ้บงัคบับรษิทั 

 รายงานประจาํปี 

 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 

 งบการเงนิ 

 หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารในการประชมุ 

 รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 ขา่วทีบ่รษิทัเผยแพร ่ 

 จดัส่งรายงานขอ้มูลประจํางวด อาท ิงบการเงนิ แบบ 56-1 และรายงานประจําปีต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ 
ก.ล.ต. อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ภายในเวลาทีก่าํหนด 

 มกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัและอาจมผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อราคาหลกัทรพัยต์าม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิและรายงานทางการเงนิ ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการตามทีป่รากฏในรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมกบัธุรกจิและถือปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้หมายเหตุ
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ประกอบงบการเงนิ ซึง่มผีูส้อบบญัชอีสิระเป็นผูต้รวจสอบและไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญัอยา่งเพยีงพอ 

 ให้กรรมการบรหิารทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทุน ทัง้ที่เป็นบุคคลและสถาบนั ผู้ถือหุ้น นักวเิคราะห์และ
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตดิต่อขอขอ้มลูบรษิทัไดท้ีโ่ทรศพัท ์02-361 8959-87 หรอืโทรสาร 02-361 8988-9 หรอื
จดหมายอเิลคโทรนิคส ์company.secretary@upoic.co.th  หรอืผ่านทางเวบ็ไซตบ์รษิทั  

 

อย่างไรกต็าม กรณีทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนใดๆ มายงับรษิทั สามารถกระทาํได ้
โดยบรษิทักาํหนดเป็นแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

 

กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรือแจง้ข้อรอ้งเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

1. การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียน  
 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดมคีวามประสงคจ์ะตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงโดยไมผ่า่นผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพือ่แสดงความคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิรวมทัง้การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เช่น 
รายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถูกตอ้ง การกระทาํผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอืระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอ่ง เป็นตน้ โดยใหส้ง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยตรงดงันี้ 
 
• สง่ทางไปรษณีย ์:  นายธรีะ วภิชูนิน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 

• สง่ทางจดหมายอเิลค็โทรนิคส ์: acthira@hotmail.co.th 

 
2. การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน 
 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ไมต่อ้งเปิดเผยชือ่แต่อย่างใด 

 
3. การดาํเนินการหลงัจากมีผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน 

 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัดําเนินการตรวจสอบขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิตามทีม่ผีูแ้จง้เบาะแสหรอื
ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 1 ขา้งตน้ แลว้นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัที่
ไดร้บัแจง้ 
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4. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย 
 
ในกรณีทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธติามกฎหมายโดยบรษิทั คณะกรรมการจะ
รบีแก้ไขขอ้บกพร่อง หรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยมชิกัชา้ รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุการณ์
ดงักลา่วขึน้อกี และจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหผู้ถู้กละเมดิตามกฎหมายอยา่งเหมาะสม  

 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

5.1.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีจํานวน
กรรมการอสิระอยา่งน้อยหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกวา่ 3 คน 

5.1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หรอืใหค้วามเหน็ชอบในการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั 

2. ควบคุมกํากบัดูแลใหฝ้่ายบรหิารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิ เพื่อบรรลุถงึเป้าหมายและเพิม่
ความมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้ 

3. กําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ และส่งเสรมิใหทุ้กคนในองค์กรปฏบิตัิตามนโยบายทีก่ําหนด 
รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตั ิและทบทวนนโยบายดงักล่าวอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. กาํหนดจรรยาบรรณธุรกจิ โดยใหค้รอบคลุมผูป้ฏบิตัทิ ัง้ในระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และ
ส่งเสรมิใหทุ้กคนในองค์กรปฏบิตัิตามนโยบายทีก่ําหนด รวมถงึกําหนดมาตรการตดิตามการปฏบิตั ิ
และ การประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตัเิป็นประจาํ 

5. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้มี
การตดิตามการดาํเนินการในเรือ่งดงักลา่วอย่างสมํ่าเสมอ 

6. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการชดุย่อยนัน้ๆ 

7. จดัใหม้กีารสื่อสารอย่างชดัเจนต่อบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน 

8. รบัผดิชอบต่อการเปิดเผยฐานะการเงนิของบรษิทัในรายงานงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยใน
รายงานประจําปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลและ
สารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9. กําหนดแนวทางสําหรบัการพจิารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

10. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และการประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยปีละครัง้ 
11. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นทีก่าํหนดโดยกฎหมายและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

5.1.3 เลขานุการบริษทั 

บรษิทัจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1. จดัทาํและเกบ็เอกสารดงัต่อไปนี้ 

 ทะเบยีนกรรมการ 

 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 

 รายงานการประชมุคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ 

 รายงานประจาํปีของบรษิทั 
2. ตดิตามใหม้กีารนํามตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ไปปฏบิตั ิ
3. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนาใหแ้ก่ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัทีไ่ดร้บัรายงานดงักลา่ว 
4. ใหค้ําแนะนําแก่กรรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการกํากบั
ดแูลใหบ้รษิทั คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้ง 
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรพัย์ และ 
สาํนกังาน กลต. รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
7. ดาํเนินการอื่นตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
 

5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาทาํหน้าทีเ่สนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสม เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหา ประเมนิ เลอืกสรร และเสนอชื่อผูท้ีผ่่านการพจิารณาต่อคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถงึประสบการณ์ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
ตลอดจนพจิารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดําเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ
รดักุมยิง่ขึน้ ความสามารถในการตดัสนิใจทางธุรกจิอย่างมเีหตุผล ความสามารถในการคดิเชงิกลยุทธ ์
ความเป็นผู้นํา รวมทัง้ความชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสตัย์ ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ ที่
เหมาะสม 
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5.1.5 ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ  หรอืเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดท้าํหน้าทีบ่รหิาร  สาํหรบัตําแหน่ง
ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพือ่ใหม้กีารแบ่งแยกหน้าทีใ่ห้
อย่างชดัเจน   
 

5.1.6 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการไดก้าํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระไวด้งันี้ 
(ก)  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ใหน้บั
รวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจาํ 
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของนิตบิุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจ
ควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบันิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรอืผู้บรหิารของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบันิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
 
“ความสมัพนัธท์างธุรกจิ” รวมถงึ การทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทาง
การเงนิ ด้วยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่น
ทาํนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชาํระต่ออกีฝา่ยหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3
ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่   
 
ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ใน
การพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
(จ)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองนิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และไม่เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองนิตบิุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ ื่นคําขอ
อนุญาตต่อสาํนกังาน 
(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่้
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ใหบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
(ช)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  
(ซ)  ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวเ้ขม้กว่าขอ้กําหนดของสาํนักงาน 
ก.ล.ต.  โดยกาํหนดใหก้รรมการอสิระถอืหุน้บรษิทัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 0.5 
 
ขอ้ความในขอ้ 5.1.6 นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหมายถงึ บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกจิการที่
ควบคมุรว่มกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
 

5.1.7 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 12 ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการชุด
ใหม่ทัง้คณะ   
 
5.1.8 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั 
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะมเีวลาในการทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  บรษิทัจงึคํานึงถึงจํานวน
บริษัทที่กรรมการดํารงตําแหน่ง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่ประธานกรรมการ และ
กรรมการ จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดด้งันี้    

 ประธานกรรมการ ใหด้าํรงตาํแหน่งไดไ้มเ่กนิ 3 บรษิทั  
 กรรมการบรษิทั ใหด้าํรงตําแหน่งไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 

ทัง้น้ี บรษิทัไม่มขีอ้จํากดัสาํหรบักรรมการทีไ่ปดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เน่ืองจากกรรมการบรหิารส่วนใหญ่ต้องดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย  บรษิทั
รว่ม  กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกลุม่บรษิทั 
 

5.1.9 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสงู   
ผูบ้รหิารระดบัสูงสามารถจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กจิการที่
ควบคุมร่วมกนั หรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทัได้ ในกรณีที่เป็นการดํารงตําแหน่งในบรษิทัอื่น
นอกเหนือจากกลุ่มบรษิทัดงักล่าวแลว้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ 

 
 5.2 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
 
  5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   
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องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมกีรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นบญัชแีละการเงนิ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาจเป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทักไ็ด้ วาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุม
สามญัประจาํปีผู้ถอืหุน้ ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกําหนดใหม้ี
การประชมุคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการยอ่ยแต่ละชดุ 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลกิจา้งงานหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4.  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
6.  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

(6.1) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิของ
บรษิทั 
(6.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 
(6.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(6.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6.6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละทา่น 
(6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
กฎบตัร (charter) 
(6.8) รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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7.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ในการเขา้
รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่นไดด้งันี้  
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1.  นายธรีะ วภิูชนิน 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2557-2558 4/4 

2.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ กรรมการอสิระ 2557-2558 4/4 
3.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2557-2558 4/4 

 
5.2.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็น
กรรมการอสิระ   โดยมปีระธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ และไม่เป็นบุคคลคน
เดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทั วาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สุดในวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นี้ หลงัจากการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ
ขึน้ทนัทเีพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการย่อยแต่ละชดุ 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
1. กาํหนดนโยบายและแนวทางในการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้นําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและ
อนุมตั ิ

2. กระทาํการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าตอบแทนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
ในปี 2557 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนไดม้กีารประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้
ในการเขา้รว่มประชมุของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละทา่นไดด้งันี้  

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์
ประธานกรรมการ

กาํหนด
คา่ตอบแทน 

2557-2558 2/2 

2.  นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ 2557-2558 2/2 
3.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2557-2558 2/2 
4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2557-2558 2/2 
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5.2.3 คณะกรรมการสรรหา  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยสมาชกิส่วนใหญ่รอ้ยละ 75 เป็นกรรมการอสิระ โดยมี
ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ  และไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธานกรรมการบรษิทั วาระ
การดาํรงตําแหน่ง 1 ปี สิน้สดุในวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี หลงัจากการประชุมสามญัประจาํปี
ผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้ลง บรษิทัจะกําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการขึน้ทนัทเีพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการย่อย
แต่ละชดุ 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดสรรหา 
1. กาํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการทีค่ณะกรรมการกาํหนดไว ้
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ

พจิารณา 
3. พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสูงโดยเฉพาะ

กรรมการผูจ้ดัการ  
 
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ในการเขา้รว่ม
ประชมุของกรรมการสรรหาแต่ละทา่นไดด้งันี้ 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ ประธานกรรมการ
สรรหา 

2557-2558 1/1 

2.  นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ 2557-2558 1/1 
3.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ 2557-2558 1/1 
4.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการ 2557-2558 1/1 

 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทกําหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย หรอืประธานกรรมการจะ
พจิารณาเหน็สมควรเรยีกประชุมเป็นวาระพเิศษเพิม่เตมิตามความจําเป็น โดยจะมกีารกําหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ร ับทราบกําหนดการดังกล่าวในเดือน
พฤศจกิายนของทุกปี  

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เสนอวาระการประชุมทัว่ไปที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ส่วนวาระที่นอกเหนือจากวาระดงักล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการจะร่วมกนั
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พจิารณา ทัง้น้ี กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้โดยส่งวาระทีต่้องการเสนอ
ผ่านทางเลขานุการบรษิทัก่อนวนัประชุมล่วงหน้า 14 วนั เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้รวบรวมวาระทีเ่สนอ
ดงักลา่วใหป้ระธานกรรมการพจิารณาก่อนบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

บรษิทัจะจดัส่งเอกสารทีใ่ชป้ระกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม โดยระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณีใหแ้ก่กรรมการทุกท่าน
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ทัง้นี้ เพือ่ใหก้รรมการแต่ละท่านไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม ใน
ระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอแก่ผู้บรหิารที่เกี่ยวข้องในการ
นําเสนอรายละเอยีด เพื่อใหก้รรมการสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ รวมถงึการจดัสรรเวลาใหก้รรมการ
สามารถอภปิรายปญัหาสาํคญัอย่างเพยีงพอ  

ในปี 2557 คณะกรรมการมกีารประชุมตามวาระปกต ิ5 ครัง้ สามารถประมวลจาํนวนครัง้ในการเขา้ร่วม
ประชมุของกรรมการบรษิทัแต่ละทา่นไดด้งันี้ 

 

รายช่ือ 
วาระการ 

ดาํรงตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุ 

วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 
1. นายธรีะ วภิชูนิน 2557-2558 5/5 - 5/5 
2. นางสาวอญัชล ี สบืจนัทศริ ิ 2557-2558 5/5 - 5/5 
3. ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ 2557-2558 5/5 - 5/5 
4. นายเสงีย่ม สนัทดั 2557-2558 5/5 - 5/5 
5. นายวงั ชาง ยงิ 2557-2558 5/5 - 5/5 
6. นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ 2557-2558 5/5 - 5/5 
7. นายอําพล สมิะโรจนา 2557-2558 5/5 - 5/5 

รายงานการประชุมได้มกีารจดัทําเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยมกีารระบุวนัเวลาเริม่-เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการทีเ่ขา้ประชุมและกรรมการทีข่าดประชุม สรุปสาระสําคญัของเรื่องทีเ่สนอรวมถึงประเดน็ทีม่กีาร
อภปิรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ  มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ย ชื่อผูจ้ด
รายงาน และผู้รบัรองรายงาน และหลงัจากทีผ่่านการรบัรองจากทีป่ระชุมแล้ว เลขานุการบรษิทัจะเป็นผู้
จดัเกบ็เพือ่ใหพ้รอ้มสาํหรบัการตรวจสอบโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

กรรมการทีไ่ม่ใชผู่บ้รหิารมปีระชมุกนัเองตามความจาํเป็นโดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมอยู่ดว้ย ทัง้น้ีเพือ่อภปิราย
ปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่มปีระเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมกีารแจง้ผลการประชุมให้กรรมการ
ผู้จ ัดการได้ร ับทราบ โดยในปี 2557 กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี
กรรมการบรหิารรว่มอยู่ดว้ยจาํนวน 1 ครัง้ 
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5.4 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

กําหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมนิของศูนย์
พฒันาการกํากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน โดยไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพนัธข์องทุกปี และใหก้รรมการแต่ละท่านนําสง่แบบประเมนิทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมนิและแจง้คณะกรรมการไดร้บัทราบ เพือ่กาํหนดแนวทางปรบัปรงุในการทาํงานต่อไป  

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้าํหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบในการจา่ยค่าตอบแทน
 กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ค่าตอบแทน
กรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ โดย
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และจะใช้ผลการสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบในแต่ละปี ทัง้น้ี เพือ่ใหค้่าตอบแทน
ดงักลา่วเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัตอ้งการ  
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  (บาท) 

จาํนวน 2556 2557 

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั 7 4,358,519 4,369,200 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 1,900,800 1,900,800 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 4 - - 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา 4 - - 

 
นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิแล้ว กรรมการต่างประเทศทีม่าเขา้ร่วมประชุมจะไดร้บัค่าตัว๋เครื่องบนิ  
คา่ทีพ่กัและอาหาร  รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร เพือ่คุม้ครองความเสีย่ง
ของกรรมการและผูบ้รหิารในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทั แต่ทัง้น้ีจะไม่ใหค้วามคุม้ครองในกรณีกระทําการ
โดยจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงหรอืทุจรติ  
 
 2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู  
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
กําหนดในแต่ละครัง้ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
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ในปี 2557  กรรมการบรหิาร  กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้่วมกนักําหนดค่าเป้าหมายของ
ตวัวดัผลการดาํเนินงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) เพือ่นํามาใชใ้นการประเมนิผลการ
ปฏบิตัิงานของกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผูบ้รหิารระดบัสูง ทัง้นี้ คณะกรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทนไดก้าํหนดใหนํ้าผลการประเมนิดงักล่าวมาพจิารณาคา่ตอบแทน  
 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร
ระดบัสงู (บาท) 

จาํนวน 2556 จาํนวน 2557 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 9 17,202,640 10 18,695,309.67 
 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนัส ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัค่าตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เงนิกองทุนสาํรองเลีย้ง
ชพี  รถประจาํตําแหน่ง และค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัรถประจาํตําแหน่ง บา้นพกัพนักงาน ค่าประกนัสุขภาพ และ
คา่ประกนัอุบตัเิหตุ ทัง้นี้กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบรหิารจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนอื่น 
 
นอกจากนัน้ กรรมการบางท่านทีไ่ปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และกจิการที่
ควบคมุรว่มกนัจะไม่ไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัดงักลา่ว     

 

5.6 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ โดยจดัใหเ้ยีย่มชมโรงงานโดยผูบ้รหิารระดบัสูงเพื่อดู
กระบวนการผลติสนิคา้ของบรษิทั รวมถงึการแนะนําถงึลกัษณะธุรกจิและภาพรวมการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทั บรษิทัย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั นอกจากนี้ยงัจดัใหม้เีอกสารดงัต่อไปนี้ส่งมอบใหก้รรมการ
ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่ 
 
1.  คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่มหีวัขอ้ต่างๆ ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ขอ้หา้มการกระทาํของกรรมการบรษิทัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยต่างๆ 
2.  นโยบายการกาํกบักจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั  
3.  หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
4.  รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 ฉบบัล่าสดุ 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมนีโยบายในการสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมเพือ่เป็นการ
เพิม่พนูความรูด้า้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจาํ โดยเฉพาะการเขา้อบรม DCP ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย เพื่อส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทัมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในกฎเกณฑ์ และขอ้กําหนดต่างๆ ในการเป็น
กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน  
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ทัง้นี้ คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
หน้าทีก่รรมการ หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง และ
แจง้ใหค้ณะกรรมการทราบในการประชมุ 

 

5.7 จริยธรรมธรุกิจ 

บรษิทัตระหนักดวี่าการปฏบิตัติามจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนเป็นสิง่จาํเป็นต่อความมัน่คง
และความสาํเรจ็ขององคก์รในระยะยาว  

บรษิทัเชื่อมัน่วา่การมหีลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัในการเสรมิสรา้งและยกระดบั
การกํากบัดูแลกิจการที่ดี บรษิัทจงึได้มกีารปรบัปรุงจรยิธรรมธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจใน
ปจัจุบนั โดยถอืเป็นการประมวลความประพฤตใินทางทีด่งีาม และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทั  พรอ้มทัง้ประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัได้รบัทราบ และได้จดัให้มี
กระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอยา่งเครง่ครดัและต่อเน่ือง  

 

5.8 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5.8.1 มาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษทั 

เพือ่ป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารนําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผย
ขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก บรษิทัจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  

 
 กาํหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั และรายงานการเปลีย่นแปลงการ

ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบั
จากวนัทีซ่ื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน  และส่งสําเนารายงานดงักล่าวใหก้บัเลขานุการบรษิทั  รวมถงึให้
ผูบ้รหิารรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้น้ี ใหร้วมถงึการปฎบิตัติาม
บทบญัญตักิฎหมายทีจ่ะมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตดว้ย (ถา้ม)ี  

คาํว่า “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการหรอืผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดํารงตําแหน่งเทยีบเท่าผูบ้รหิารรายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผู้
ดํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าซึ่งมี
หน้าทีต่อ้งจดัทาํและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ทัง้ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต. 
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 หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนกังานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัเปิดเผย
ขอ้มลูภายในดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และหา้มไม่ใหซ้ื้อขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนงบการเงนิของบรษิทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนกังานใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์
สว่นตน และ/หรอืชกัชวนผูอ้ื่นใหซ้ื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั หากฝา่ฝืนขอ้กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทั
จะดาํเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผดิ  

 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จ ัดการและพนักงานกระทําการอันเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์โดยเจตนา บรษิทัจะดําเนินการลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึง
หรอืหลายอยา่งรวมกนัดงัต่อไปนี้ 

 ตดัเงนิเดอืนคา่จา้งหรอืคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั 
 ใหอ้อก ไล่ออก หรอืปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการหรอืพนกังานโดยถอืวา่

จงใจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั ถา้ผูก้ระทาํความผดิเป็นกรรมการบรษิทั ใหนํ้าเสนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ 

 แจง้การกระทาํความผดิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหรอื ก.ล.ต. 
 แจง้ความดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
 ดาํเนินการอื่นใดตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

5.8.2 การอนุมติัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นมกีารตกลงเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจจะมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกี่ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สําคญัของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ตามความหมายทีก่าํหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะทาํรายการดงักล่าว โดยจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวกําหนดในเรื่องนัน้ๆ โดยเคร่งครดั โดยบรษิทัไดก้ําหนดมาตรการหรอื
ขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการดงักล่าวดงัน้ี  
(1)  หา้มไม่ใหบุ้คคลทีม่สี่วนไดเ้สยีหรอืทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนุมตัริายการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตนได ้
(2)  การกําหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกตทิางธุรกจิและเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไปโดย
คาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั 
(3)  คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนทาํรายการดงักล่าว ถา้คณะกรรมการตรวจสอบไม่
มคีวามชํานาญในการให้ความเหน็ในเรื่องหรอืรายการใด บรษิทัจะต้องจดัใหผู้้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้
ความเหน็ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพจิารณากลัน่กรองก่อนจะนําเสนอคณะกรรมการ
บรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
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อย่างไรกต็าม เพื่อใหธุ้รกรรมต่างๆ สามารถดําเนินไปไดต้ามปกต ิคณะกรรมการได้อนุมตัใินหลกัการให้
ผู้บรหิารสามารถทํารายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นเฉพาะบรษิทักบับรษิัทย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้เขา้
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพงึกระทํากับคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
ลกัษณะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง   

2. เป็นรายการทดรองจ่ายทีส่มเหตุสมผลทีเ่กดิจากการดําเนินการตามปกตทิางธุรกจิ โดยมี
การเรยีกเกบ็ตามทีจ่า่ยจรงิ  

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานการทาํธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกว่า 500,000 บาท ใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบ
ทกุไตรมาส 

(4)  บรษิทัจะต้องเปิดเผยการทํารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ล.ต. และหรอืตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 
 

5.8.3 การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั และใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีม่ ี
รายการหรือธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์วด้งันี้  
 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมรีายการหรอืธุรกรรมทีม่สี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ทีม่ขีนาดของรายการมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ลา้นบาท หรอื 
0.03% ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยแลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า ให้
จดัทํารายงานดงักล่าวตามแบบฟอรม์ทีก่ําหนด และส่งมอบใหเ้ลขานุการบรษิทัภายใน 7 วนัทําการ  
นับจากวนัทีม่รีายการเกดิขึน้ ในกรณีทีม่รีายการเปลี่ยนแปลงเกดิขึน้ทุกครัง้ ใหแ้จง้รายงานการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวภายใน  7 วนัทาํการ นบัจากวนัทีม่รีายการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกดิขึน้    

 
 ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสําเนารายงานที่ได้ร ับตามวรรค 1 ให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้  

 
 กรรมการ และผูบ้รหิารทีม่สี่วนได้เสยีในเรื่องทีม่กีารพจิารณาในทีป่ระชุมไม่สามารถเขา้ร่วมในการ
พจิารณาและตอ้งออกจากหอ้งประชมุ รวมถงึบรษิทัจะไม่จดัสง่เอกสารในเรื่องดงักล่าวใหก้บักรรมการ
และผูบ้รหิารดงักล่าว 

 
 ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีในรายงานประจาํปี และแบบ 56-1  
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5.9 การควบคมุและการตรวจสอบภายใน   

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึไดพ้จิารณาใหบ้รษิทัว่าจา้งบุคคลภายนอก ซึง่เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและอยู่ในรายชื่อผู้
ตรวจสอบบญัชทีี่ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในของบรษิทั  ทัง้นี้ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานและกจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัไดด้ําเนินการตามแนวทางทีก่าํหนดและมี
ประสทิธิภาพ  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance 
Controls)  

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดว้่าจา้ง บรษิทั สํานักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั ทํา
หน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํรายไตรมาส  

5.10 การบริหารความเส่ียง  

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการ เพื่อให้
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทสามารถปฏิบตัิได้บรรลุตามที่ได้ตัง้ไว้ โดย
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนในบรษิทัเป็นเจา้ของความเสีย่ง และมหีน้าทีใ่นการประเมนิความเสีย่งของแต่
ละหน่วยงานและกระบวนการทาํงาน ประเมนิประสทิธภิาพของมาตรการควบคุมทีม่อียู่ พรอ้มทัง้นําเสนอ
แผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่ง  

5.11 แผนสืบทอดงาน 
 
บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดงาน โดยการรบัพนกังานในตําแหน่ง Management Trainees เพือ่พฒันา
ความรู ้ความสามารถ ใหเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัต่อไปในอนาคต   
 
นอกจากนี้ บรษิทัได้ให้กําหนดบุคคลดงัต่อไปน้ีปฏบิตัิหน้าที่แทนกรรมการผู้จดัการในกรณีที่กรรมการ
ผูจ้ดัการไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้    
1. นายอําพล สมิะโรจนา กรรมการบรหิาร เป็นผูดู้แลและตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงงาน ทัง้ของ

บรษิทั บรษิทัย่อย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 
2. น.ส. ปิยธดิา สขุจนัทร ์กรรมการบรหิาร เป็นผูด้แูลและตดัสนิใจในเรื่องอื่นๆ ทัง้ของบรษิทั บรษิทัย่อย 

และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) มกีารดําเนินงานทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อ
ความยัง่ยนืของกจิการและสงัคมโดยรวม โดยการกําหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ เพื่อใหส้ะทอ้นออกมาในการดําเนินงานตาม
ธุรกจิปกต ิดงันี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
เป็นบรษิทัชัน้นําในธุรกจิน้ํามนัปาล์มทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การดําเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามมาตรฐานระดบั
สากล เพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในดา้นการแขง่ขนัระดบัโลก 
 
พนัธกิจ 
1. สร้างศักยภาพในธุรกิจน้ํามนัปาล์มตัง้แต่การเพาะเมล็ดพนัธุ์ การผลิตต้นกล้า การเพาะปลูก การสกัดน้ํามัน 
ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละเป็นทีย่อมรบัในอนาคต 
2. ดาํเนินธุรกจิน้ํามนัปาลม์ทีใ่หม้ลูคา่สงูดว้ยการมุง่เน้นในดา้นงานคน้ควา้วจิยั พฒันาสายพนัธุป์าลม์น้ํามนัทีใ่หผ้ลผลติ
สงู ปรบัตวัไดด้ใีนทกุพืน้ทีก่ารเพาะปลกู ตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมถงึการใหบ้รกิารทีด่เียีย่มต่อลกูคา้ 
3. ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติและการคน้ควา้วจิยัทีท่นัสมยั ดว้ยระบบการบรหิารจดัการทีไ่ดม้าตรฐานสากล พรอ้มกบัการ
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ ชมุชนและสงัคม 
4. ใหค้วามสาํคญัอยู่เสมอต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิารของพนักงาน รวมถงึการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บั
ลกูคา้ เกษตรกรและจดัสรรประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม 
 
บรษิทัมนีโยบายทีเ่น้นการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยใน
สว่นของสวนปาลม์และโรงงานสกดัของบรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวในรปูแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวนัที ่14 
กุมภาพนัธ ์2556  บรษิทัยงัมกีารผลติกระแสไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีมวล  และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนโครงการกลไก
การพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิพือ่รกัษา
สทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ผูถ้อื
หุน้ เจา้หนี้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ ชุมชนและสงัคม กําหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยบรษิทัเคารพในความเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิ
ต่อพนักงาน ลกูคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึง เน่ืองจากความเหมอืน หรอืความแตกต่างในเรือ่งสญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา 
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรอืเรือ่งอื่นใด อย่างไรกต็ามความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ บรษิทั
จะพจิารณาถึงสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุ่มพงึได้รบัอย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลใหม้ัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวได้รบัความ
คุม้ครอง และปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยไดก้าํหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นนโยบาย
ดงักลา่ว  
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บรษิทักาํหนดแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ขอ้ดงันี้ 
 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 
บรษิทัยดึหลกัการปฏบิตัทิี่เสมอภาค ภายใต้การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย  รวมถงึการปฏบิตัิตามสญัญา เงื่อนไข
ทางการคา้ในการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารจากคู่คา้ และการกําหนดนโยบายในการจดัซื้อและจดัจา้ง เพือ่ใหก้ารดําเนินธุรกจิ
กบัคู่คา้เป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และตรงไปตรงมา 
 
2. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
 
บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานดาํเนินงานอยา่งมคีณุธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม รวมทัง้สง่เสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัดาํเนิน
ธุรกจิที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั  บรษิทัจงึไดก้ําหนดใหก้ารต่อต้านการทุจรติและการตดิสนิบนเป็นนโยบายที่
สาํคญัอกีนโยบายหนึ่ง โดยมกีารกาํหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏบิตัไิวใ้นนโยบายดงักลา่ว 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
บรษิทัมนีโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกราย โดยปฏบิตัิตามกฏหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัและ
ปฏบิตัิตามหลกัการเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่กําเนิด เชื้อชาต ิเพศ อายุ สผีวิ 
ศาสนา ความพกิาร ฐานะทางการเงนิ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 
รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 
4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 
บรษิทัตระหนักดวี่าพนักงานเป็นปจัจยัแห่งความสําเรจ็ก้าวหน้าของบรษิทั บรษิทัจงึสนับสนุนพฒันาใหพ้นักงานมคีวามรู้
ความสามารถ มกีารฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ือง มกีารดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ ใหผ้ลตอบแทน 
และสวสัดกิารทีเ่หมาะสม และเป็นธรรม เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามหลกัสากลและตาม
กฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้ยงัใหค้วามสาํคญักบัสขุภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิ 
และสภาพแวดล้อมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสรมิสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดแีละส่งเสรมิการ
ทาํงานเป็นทมี 
 
5. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 
 
บรษิทัมุง่มัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ โดยเน้นทีค่วามเอาใจใสแ่ละความรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยการผลติ
สนิคา้ทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน ตามระบบบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานการจดัวางระบบบรหิารงานเพือ่การประกนัคุณภาพ 
- มาตรฐาน OHSAS 18001  เป็นระบบการจดัการดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่าํงาน  
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- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารพฒันาปรบัปรุง
ตลอดจนรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
- มาตรฐานการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนืภายใตก้รอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่เป็น
แนวปฏบิตัทิีม่กีารปรบัปรุงการผลติน้ํามนัปาลม์อย่างยัง่ยนื ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และถูกตอ้ง
ตามกฏหมายของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา 

 
นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมุ่งเน้นทาํการตลาดและสญัญาทีเ่ป็นธรรม รวมถงึรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลกูคา้ และมหีน่วยงาน
ซึง่ทาํหน้าทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความเชือ่มัน่และพงึพอใจสงูสดุ 
 
6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิทัมนีโยบายในการประกอบธุรกจิโดยคํานึงถงึสิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มที่
บงัคบัใชอ้ยู ่ทัง้น้ี บรษิทัมุง่เน้นการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มดว้ยความรบัผดิชอบโดย 

- สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติสาํนึก และความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
- ร่วมพฒันาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัหน่วยงานอื่น เพือ่ใหม้กีารรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
- ป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ทบทวนและตดิตามความกา้วหน้าเพือ่ให้
แน่ใจวา่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 
6.1 UPOIC ได้รบัการรบัรองเป็นโรงงานสีเขียวระดบัท่ี 3 

โรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ของบรษิทั  สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์  จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการรบัรองเป็นโรงงานสเีขยีวระดบัที ่
3 ระบบสเีขยีว (Green System) ในโครงการอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวนัที ่26 
สงิหาคม 2557 

 
7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
 
บริษัทมีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคม ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดขีองชมุชน และใหค้วามรว่มมอืกบัทกุฝา่ยในชุมชนเพือ่การสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 
 

7.1 ได้รบัรางวลั CSR-DIW Continuous Awards 

บรษิทั  สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์  จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั CSR-DIW Continuous Awards 2014 ในโครงการ

ส่งเสรมิสถานประกอบการรวมพลงัสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นสุขอย่างยัง่ยนื (Corporate Social Responsibility, 

Department of Industrial Works: CSR-DIW 2557) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2557 
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7.2 ร่วมเป็นวิทยากรสมันาวิชาการ หลกัสูตรการผลิตน้ํามนัแบบครบวงจร จงัหวดักระบี่ 
เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2557 ผูแ้ทนจากบรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) ได้เขา้ร่วมเป็นวทิยากรสมันา
วชิาการในหลกัสตูรการผลติปาลม์น้ํามนัครบวงจร  ณ ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตรกระบี ่(พชืสวน) 
 

7.3 ร่วมจดันิทรรศการ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
เมื่อวนัที ่27-28 มนีาคม 2557 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ร่วมจดันิทรรศการแสดงในงานสมัมนา
ขบัเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานส่งเสรมิการเกษตร ณ ศูนยส์่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตรจงัหวดัสุราษฏ์
ธานี (พชืสวน)  
 

7.4 บริจาคโลหิต  
เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2557 พนักงานโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์และสวนปาล์มน้ํามนัของบรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม 
จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้รว่มบรจิาคโลหติกบัสภากาชาดไทย ณ โรงเรยีนเหนือคลองประชาบาํรงุ จ.กระบี ่  
 

 7.5 มอบเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์ห้กบัทางโรงเรียนบา้นคลองใหญ่ 

เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2557 บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม จํากดั (มหาชน) สนับสนุนเครื่องคอมพวิเตอร์ จํานวน 7 
เครือ่งใหก้บัทางโรงเรยีนบา้นคลองใหญ่ จงัหวดักระบี ่
 
 7.6 ร่วมปล่อยพนัธ์สตัวน้ํ์าเน่ืองในวโรกาส 12 สิงหาคม เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
เมื่อวนัที่  7- 8  สงิหาคม  2557  บรษิัท  สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาล์ม  จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมกบัอําเภอพระแสง  จดั
กจิกรรมปล่อยพนัธุป์ลาคนืสู่แหล่งน้ําธรรมชาต ิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถเนื่องใน
วโรกาส 12 สงิหาคม ณ ฝายน้ําลน้ หมู่ที ่7 ตําบลชยับุร ีอ.ชยับุร ีจ.สุราษฏธ์านี และฝายเกบ็น้ําอปินั หมู่ที ่5 ต.อปินั อ.พระ
แสง จ.สรุาษฏธ์าน ีโดยมนีายอําเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีเป็นประธานในพธิ ี
 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 
ในปจัจุบนั บรษิทัสามารถผลติพลงังานไฟฟ้า จากก๊าซชวีภาพและเชือ้เพลงิชวีมวล โดยมน้ํีาเสยีและของเสยีจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานสกดัน้ํามนัปาล์มเป็นวตัถุดิบ และโครงการดงักล่าวเป็นแหล่งเรยีนรู้ในการจดัการของเสียของนักเรยีน 
นกัศกึษาและชมุชนของโรงงาน 
 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมสีว่นรว่มในการพฒันาสายพนัธุป์าลม์น้ํามนั ทีใ่หผ้ลผลติต่อไรส่งู (ประมาณ 4-5 ตนัผลปาลม์สดต่อไร่ต่อ
ปี ภายใต้สภาพอากาศปกต)ิ มภีาวะทนความแล้งได้ด ีและเป็นพนัธุ์ปาล์มทีม่อีตัราการเติบโตด้านความสูงของลําต้นทีต่ํ่า
สง่ผลใหส้ามารถเกบ็เกีย่วผลผลติไดม้ากกว่า 30 ปี ซึ่งดว้ยคุณสมบตัโิดยรวมดงักล่าวส่งผลใหส้ามารถใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลูกได้
อย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทีด่ ีนบัเป็นการดแูลสภาพแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเหน็วา่ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาํคญัทีช่่วยลด
ความเสีย่งทางธุรกจิ สรา้งความเชื่อมัน่ในการบรหิารงานแก่ผูบ้รหิาร และช่วยใหบ้รษิทัดําเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและ
บรรลุเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้รวมทัง้ช่วยรกัษาผลประโยชน์และเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ ช่วยใหร้ายงานทางการเงนิและรายงาน
ด้านการปฏิบตัิงานของบรษิทัมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถือ ปกป้องทรพัย์สนิของบรษิทัไม่ให้สูญหายหรอืรัว่ไหล และช่วยให้
บุคลากรของบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
บรษิทัไดม้กีารว่าจา้งสาํนักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทสเ์ป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ซึง่ไดก้ําหนดใหม้ี

การจดัทาํแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน และสรา้งระบบการควบคุม
ภายในทีด่แีก่บรษิทัเพือ่ใหเ้กดิระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล และปฏบิตัติามอย่างสมํ่าเสมอ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยจาํนวน 3 ท่าน คณะกรรมการไดม้กีารสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใชแ้บบประเมนิซึง่
ประเมนิโดยฝ่ายบรหิาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทัในด้านต่างๆ 5 ส่วน คอื องค์กรและสภาพแวดลอ้ม การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตัิงานของฝ่าย
บรหิาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน
เรือ่งดงักล่าวอยา่งเพยีงพอ   

 
นอกจากนัน้การทาํธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่และบรษิทัยอ่ย บรษิทัไดม้รีายงานไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ของผูส้อบบญัชขีอ้ 6 แลว้เชน่กนั รวมถงึการปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการทาํรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการจงึเหน็วา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในเรือ่งดงักล่าวนี้อยา่งเพยีงพอ  

 
สาํหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารสอบทานกบั

สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัและไดม้กีารรายงานใหค้ณะกรรมการรบัทราบ
ในทุกไตรมาส คณะกรรมการจงึมคีวามเหน็วา่บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอเชน่กนั  

 
สําหรบับรษิทัย่อยและกิจการทีค่วบคุมร่วมกนันัน้ ทรพัย์สนิส่วนใหญ่เป็นสวนปาล์มซึ่งดูแลและควบคุมโดยฝ่าย

บรหิารของบรษิทั 
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การบริหารจดัการความเส่ียง 

 
บรษิทัมนีโยบายในการกําหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจดัการ เพื่อใหว้ตัถุประสงค ์

เป้าหมาย และแผนกลยุทธต์่างๆ ของบรษิทั สามารถปฏบิตัไิดบ้รรลุตามทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนในบรษิทั
เป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทํางาน ประเมิน
ประสทิธภิาพของมาตรการควบคมุทีม่อียู ่พรอ้มทัง้นําเสนอแผนงานและวธิกีารในการลดความเสีย่ง 

 
การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บรษิทัฯมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการใชข้อ้มลูภายในเพือ่เป็นประโยชน์สว่นตนดงันี้ 
1.  ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตร

ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2.  ใหผู้บ้รหิารของบรษิทัรายงานการถอืครองหลกัทรพัยต่์อคณะกรรมการของบรษิทัทุกไตรมาสทีม่กีารประชุม
คณะกรรมการ 

3.  แจง้ใหผู้บ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีม่สีาระสาํคญั มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแก่ผูอ้ ื่น รวมถงึผลกระทบที่
อาจจะเกดิขึน้กบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ที่
ผูบ้รหิารทา่นนัน้จะไดร้บัหากมกีารฝา่ฝืน 

4.  หา้มมใิหผู้บ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯในชว่ง 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพรต่่อสาธารณะชน 
 
บรษิทัไดก้ําหนด มาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั  รวมถงึบทลงโทษกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนไวใ้น

นโยบายการกาํกบักจิการ ซึง่สามารถดไูดท้ี ่หวัขอ้ "การกาํกบัดแูลกจิการ” ขอ้ 5.8.1 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

1.  รายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีมีผลประโยชน์รว่ม  ความจาํเป็น และความสมเหตสุมผล 
    ของรายการดงักล่าว 
 

ในระหว่างปี บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่ําคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑต์ามที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุไดด้งันี้  
 
1) รายการระหว่างกนักบับรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (LST) 

 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2557 2556 

ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

755 943 ราคาตลาด ณ วนัที่
ทาํสญัญาขาย 

บรษิทัมกีารพึง่พาทางด้านธุรกจิกบั LST ซึ่งเป็น
โรงงานกลัน่น้ํามนัปาล์มขนาดใหญ่ ที่มคีวามรูค้วาม
ชาํนาญเกีย่วกบัน้ํามนัปาลม์มากกวา่ 30 ปี ทาํใหช้ว่ย
พฒันาคณุภาพของน้ํามนัปาลม์ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ขาย FFB และ
PKS 

- 5 ราคาตลาด  เป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่มบริษัท  ซึ่ง เกิดขึ้น
เน่ืองจากบางช่วงฤดูกาลมปีรมิาณผลปาล์มออกมา
เป็นจํานวนมาก ไม่สามารถผลติไดท้นั จงึจาํเป็นตอ้ง
ขายออก  หรือ บางครัง้เกิดจากเครื่องจักรอยู่ใน
ระหวา่งการซ่อมแซม   

 
2) รายการระหว่างกนักบับรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั (SEP) 

 

ความสมัพนัธ ์ รายการ 
มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 
กาํหนดราคา 

ความจาํเป็น 
2557 2556 

บรษิทัที่
ควบคมุรว่มกนั 

รายไดค่้าเชา่
ทีด่นิ 

1 1 เกณฑท์ีต่กลง
รว่มกนั 

SEP ต้องใชท้ีด่นิสําหรบัการดําเนินธุรกจิเพาะพนัธุ์
และจําหน่ายเมลด็พนัธุ์ปาล์ม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จึงต้องเช่าที่ดินจากบริษัทในระหว่างการ
ดาํเนินการดา้นเอกสารทีด่นิจะแลว้เสรจ็ 

ซือ้เมลด็พนัธุ์
ปาลม์น้ํามนั
และ FFB 

6 6 ราคาตลาด 

สําหรบัยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัและกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถดู
รายละเอยีดตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุงบการเงนิของบรษิทั ขอ้ 6 
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2  มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 
 
ในปี 2557 บรษิทัมกีารจาํหน่ายน้ํามนัปาลม์ดบิ น้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ เมลด็ในปาลม์ และผลปาลม์สดใหแ้ก่ บมจ.ลํ่า

สงู (ประเทศไทย) คดิเป็นรอ้ยละ 64.47 ของมลูค่าการขายทัง้หมด ซึง่เป็นราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิการคา้ปกต ิไม่มี
พนัธะผกูพนักนันอกเหนือจากสญัญาการขายน้ํามนัปาลม์ดบิ และเป็นไปตามประเพณีการคา้ของการทาํธรุกจิน้ํามนัปาลม์ดบิ   

 
นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิซึ่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั และ บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) เป็นผูอ้นุมตักิารขาย

น้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่ บมจ.ลํ่าสงู (ประเทศไทย) โดยทีก่ารขายทกุครัง้จะมรีาคาอา้งองิกบัการขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นๆ ภายใน
วนัเดยีวกนั หรอือยา่งชา้ภายในวนัรุง่ขึน้ 

 

3  แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 
บรษิทัไดม้กีารคา้ขายกบั บมจ.ลํ่าสงู (ประเทศไทย) ก่อนที ่บมจ.ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จะเขา้มาถอืหุน้ในบรษิทัและเป็น

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ ปจัจุบนั เนื่องจากบมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในบรษิทัทีม่กีารใชน้ํ้ามนัปาลม์ดบิในปรมิาณสูง 
นอกจากนัน้ยงัมฐีานะการเงนิแขง็แกร่งและเป็นลกูคา้ทีด่ ีดงันัน้ ในอนาคตบรษิทักย็งัคงตอ้งมกีารขายน้ํามนัปาลม์ดบิใหแ้ก่บ
มจ.ลํ่าสงู (ประเทศไทย) ในราคาเดยีวกบัทีม่กีารขายใหก้บัลกูคา้รายอื่น 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
13. ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 
 

ก. สรปุรายงานการสอบบญัชี 
ในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา ผูต้รวจสอบบญัชใีหค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มเีงือ่นไข สาํหรบังบการเงนิ

ของบรษิทัฯ งบการเงนิของบรษิทัย่อย งบการเงนิของกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัและงบการเงนิรวม 
อย่างไรกต็าม ในปี 2557 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13

เกีย่วกบัหนงัสอือนุญาตจากกรมปา่ไมท้ีใ่หบ้รษิทัย่อย ซึง่จะหมดอายุลงในเดอืนมกราคม 2558 
 

ข. สรปุงบการเงินรวม  
บริษทั สหอตุสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2557  2556  2555  
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มนุเวยีน       
   เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 170,415,726 10.93 172,812,024 11.51 190,198,512 16.20 
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 23,429,878 1.50 33,322,411 2.22 71,789,316 6.12 
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองแก่พนกังาน 679,089 0.04 616,263 0.04 280,115 0.02 
   สนิคา้คงเหลอื 205,994,997 13.21 56,525,068 3.77 130,562,842 11.12 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8,154,297 0.52 4,614,137 0.31 5,058,144 0.43 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 408,673,987 26.20 267,889,903 17.85 397,888,929 33.89 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ   918,885,451 58.92   937,743,837 62.48 495,027,574 42.17 
   ตน้ทุนสทิธกิารใชท้ีด่นิปา่สงวนและตน้ทุนสวนปาลม์   213,181,957 13.67   273,330,468 18.21 264,653,006 22.54 
   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิ 9,547,779 0.61 10,109,479 0.67 9,754,331 0.83 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4,031,988 0.26 6,324,867 0.42 5,401,758 0.46 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 5,309,275 0.34 5,526,039 0.37 1,340,448 0.11 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,150,956,450 73.80 1,233,034,690 82.15 776,177,117 66.11 
                            รวมสินทรพัย ์ 1,559,630,437 100.00 1,500,924,593 100.00 1,174,066,046 100.00 
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 2557  2556  2555  
  บาท   %   บาท   %   บาท   %  

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       
หน้ีสนิหมนุเวยีน       
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 200,000,000 12.82 - - - - 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  18,736,606 1.20  16,803,514 1.12  29,257,760 2.49 
   สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ่งปี 

 
100,000,000 

 
6.41 

 
100,000,000 

 
6.66 

 
- 

 
- 

   ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลคา้งจา่ย 2,051,272 0.13 13,057,762 0.87 33,951,642 2.89 
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น  35,128,363 2.25  32,427,206 2.16  35,242,974 3.00 
รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 355,916,241 22.81 162,288,482 10.81 98,452,376 8.38 
หน้ีสนิหมนุไมห่มนุเวยีน       
       สาํรองเผือ่คา่เชา่ทีด่นิ - - 20,468,000 1.36 20,468,000 1.74 
       เงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธจิากสว่นทีถ่งึกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 

 
75,000,000 

 
4.81 

 
200,000,000 

 
13.33 

 
- 

 
- 

       สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,604,160 0.36 16,111,150 1.07 11,654,592 1.00 
รวมหนี้สนิหมนุไมห่มุนเวยีน 80,604,160 5.17 236,579,150 15.76 32,122,592 2.74 

รวมหน้ีสิน 436,520,401 27.98 398,867,632 26.57 130,574,968 11.12 
       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
   ทุนเรอืนหุน้       
    ทนุจดทะเบยีน       
    หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 324,050,000  324,050,000  324,050,000  
    ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้       
    หุน้สามญั 324,050,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 324,050,000 20.78 324,050,000 21.60 324,050,000 27.60 
   สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 321,544,740 20.62 321,544,740 21.42 321,544,740 27.39 
   กาํไรสะสม :         
      จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 60,305,000 3.87 60,305,000 4.02 60,305,000 5.14 
      ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร            417,210,296 26.75 396,157,221 26.39 337,591,338 28.75 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,123,110,036 72.02 1,102,056,961 73.43 1,043,491,078 88.88 
              รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,559,630,437 100.00 1,500,924,593 100.00 1,174,066,046 100.00 
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บริษทั สหอตุสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2557  2556  2555  
 บาท  %  บาท  %  บาท  %  

  รายได ้       
      รายไดจ้ากการขาย 1,170,938,741  95.86 1,352,429,488  96.77 1,536,483,766  95.67 
      รายไดอ้ื่น       
            อื่นๆ 50,526,161 4.14 45,204,352 3.23 69,592,673 4.33 
   รวมรายได ้ 1,221,464,902 100.00 1,397,633,840 100.00 1,606,076,439 100.00 
   คา่ใชจ้า่ย       
      ตน้ทนุขาย 856,134,718  70.09 1,027,618,532  73.53 1,094,769,754  68.16 
      ค่าใชจ้า่ยในการขาย 38,301,227 3.14 48,908,902 3.50 48,898,589 3.04 
       คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 58,432,605 4.78 46,456,470 3.32 50,612,726 3.15 
      ค่าใชจ้า่ยอื่น 37,865,703    3.10 2,480,644    0.18 6,701    0.01 
   รวมคา่ใชจ้า่ย 990,734,253  81.11 1,125,464,548  80.53 1,194,287,770  74.36 
   กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 230,730,649 18.89 272,169,292 19.47 411,788,669 25.64 

   คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ      (7,986,586)  (0.66)     (1,598,157)  (0.11)   - - 

   กาํไรกอ่นภาษเีงนิได ้ 222,744,063 18.23 270,571,135 19.36 411,788,669 25.64 

   คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (34,503,356) (2.82) (49,985,272) (3.58) (83,960,440) (5.23) 
   กาํไรสาํหรบัปี 188,240,707 15.41 220,585,863 15.78 327,828,229 20.41 

   กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี       

       ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั                

       คณิตศาสตรป์ระกนัภยั–สทุธจิากภาษเีงนิได ้      11,037,563  0.90 - - - - 

   กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 199,278,270 16.31 220,585,863 15.78 327,828,229 20.41 

   กาํไรต่อหุน้       
      กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.58  0.68  1.01  
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บริษทั สหอตุสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 
งบกระแสเงินสด 
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2557 2556 2555 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   กาํไรสทุธ ิ 222,744,063 270,571,135 411,788,669 
   รายการปรบัปรงุกาํไรสทุธเิป็นรายรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน: 
       คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 109,232,567 99,239,739 94,645,110 
       ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 4,010,246 219,521        - 
       ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายตน้ทนุสวนปาลม์ 37,862,606 2,480,644 6,701 
       การปรบัลด (โอนกลบั) สนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั 371,719 158,987 25,489 
       โอนกลบัสาํรองเผือ่คา่เช่าทีด่นิ (20,468,000)         -        - 
       กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (4,075,575) (3,924,036) (289,254) 
       คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน           6,535,632           6,678,468           6,538,461 
       คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้           7,986,586           1,598,157      - 

 364,199,844 377,022,615 512,715,176 
สนิทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้) :-    
       ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9,892,533 38,466,905 (24,292,014) 
       เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิทดรองแก่พนกังาน (62,826) (336,148) 1,993,621 
       สนิคา้คงเหลอื (132,514,802) 82,090,165 (14,894,831) 
       สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  (3,540,160)  444,007  (2,004,480) 
       สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 216,764 (4,185,591) 601,691 
หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้  (ลดลง) :-    
       เจา้หน้ีการคา้ 8,794,578 (13,711,056) 10,588,154 
       หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 906,508 (4,247,547) 9,377,880 
       จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,245,668) (2,221,910) (62,289) 
เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 244,646,771 473,321,440 494,022,908 
        จา่ยดอกเบีย้         (8,530,234)           (117,122)    - 
          จา่ยภาษเีงนิได ้ (50,160,035) (71,802,261) (108,083,410) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 185,956,502 401,402,057 385,939,498 
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 2557 2556 2555 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ    
   เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 8,627,007 5,647,030 487,077 
   เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และจา่ยเจา้หน้ีค่าซือ้อุปกรณ์ (61,472,430) (511,161,284) (101,017,836) 
   เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (32,071,547) (49,970,168) (9,730,526) 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิม่ขึน้ (209,312) (1,234,887) (279,752) 

   เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (85,126,282) (556,719,309) (110,541,037) 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน    
   เงนิสดรบั (ชาํระคนื) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ      200,000,000     -      - 
   เงนิสดรบั (ชาํระคนื) เงนิกูย้มืระยะยาว      (125,000,000)       300,000,000     - 
   เงนิปนัผลจา่ย (178,226,518) (162,069,236) (356,425,850) 
   เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (103,226,518) 137,930,764 (356,425,850) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (2,396,298) (17,386,488) (81,027,389) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 172,812,024 190,198,512 271,225,901 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี  170,415,726  172,812,024  190,198,512 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดเพิม่เตมิ : 

   

   รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด    
       โอนตน้กลา้ปาลม์เป็นสนิคา้คงเหลอื 17,326,844 8,211,378 6,376,422 
       ซือ้อุปกรณ์ทีย่งัไมไ่ดจ้า่ยชาํระ 2,423,251 2,766,803 1,509,993 
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 ค.  อตัราส่วนทางการเงิน – งบการเงินรวม  
  2557 2556 2555   

อตัราสว่นสภาพคล่อง ( Liquidity Ratio )       

   อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่ 1.2 1.7 4.0   

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.6 1.3 2.7   

   อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้ เทา่ 41.3 25.8 25.8   

   ระยะเวลาเกบ็หน้ี (เฉลีย่) วนั 7 14 14   

   อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 7 11 9.1   

   ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 55 33 39   

   อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เทา่ 48.2 44.5 33.1   

   ระยะเวลาชาํระหนี้ วนั 8 8 11   

   Cash Cycle วนั 54 39 43   

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากาํไร ( Profitability Ratio )      

   อตัราสว่นกาํไรขัน้ตน้ % 25.8 23.2 27.5   

   อตัราสว่นกาํไรสทุธ ิ % 15.4 15.8 20.4   

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 16.8 20 31.4   

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน ( Efficiency Ratio )      

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 12.1 14.7 27.9   

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 16.4 17.9 43.0   

   อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.8 0.9 1.3   

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio )      

   อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.39 0.36 0.13   

   อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เทา่ 39 232 n.a.   

   กาํไรสทุธต่ิอหุน้ บาทต่อหุน้   0.58   0.68   1.01   

   เงนิปนัผลจากงวดผลการดาํเนินงานต่อหุน้ บาทต่อหุน้   0.30   0.60   0.90   

   การจ่ายเงนิปนัผลต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 0.55 0.50 1.10   

   อตัราการจา่ยเงนิปนัผล % 58.1 88 89.1   
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
1. ผลการดาํเนินงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของสวน 
ปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้กระบวนการผลติในปี 2557 ของบรษิทัลดลงจากปี 2556 รอ้ยละ 19.1 โดยผลปาลม์ทีม่าจากสวน
ทีเ่ป็นพืน้ทีข่องบรษิทัลดลง รอ้ยละ 22.9 ประกอบกบัผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีส่มัปทาน ลดลงรอ้ยละ 15.4 ทัง้น้ี
เน่ืองมาจากสภาพอากาศแหง้แลง้ทีต่่อเน่ืองจากปี 2556 ในช่วงทีต่น้ปาลม์ออกช่อ ส่งผลใหน้ํ้าหนกัต่อทะลายลดลงและช่อ
ดอกฝอ่  
 
นอกจากน้ี บรษิทัยงัคงทําการปลูกทดแทน ต้นปาลม์ทีม่อีายุมากและใหผ้ลผลติน้อยลง ซึ่งเริม่โครงการมาตัง้แต่ปี 2544 
ซึง่ไดด้าํเนินการแลว้เสรจ็คดิเป็นรอ้ยละ 88.6 ของพืน้ทีท่ีก่าํหนดไว ้(ไมร่วมพืน้ทีท่ีเ่ป็นสมัปทานของบรษิทัย่อย) 

 
ผลการดาํเนินงานของโรงสกดั 
บรษิทัมปีรมิาณการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกลดลงรอ้ยละ 5.0 ประกอบกบัปรมิาณผลปาลม์สดรวมของบรษิทัลดลงรอ้ย
ละ 19.1 ส่งผลใหป้รมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้สู่โรงสกดัลดลงจากปี 2556 รอ้ยละ 11.5 โดยสดัสว่นการซือ้ผลปาลม์สดจาก
ภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัในปี 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 50.9 และ 49.1 ของผลปาลม์สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด  
(2556 : รอ้ยละ 46.9 และ 53.1) 
 
ตน้ทุนผลปาลม์สดทีซ่ือ้จากภายนอก เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.1 โดยเกดิจากกลไกอุปสงคอุ์ปทานของตลาด ประกอบกบัตน้ทุน 
ผลปาล์มสดจากสวนของบรษิทั เพิม่ขึ้นร้อยละ 33.5 จงึส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดที่ใช้ในการผลติทัง้หมดของบรษิัท
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 23.0 ส่งผลใหต้น้ทุนน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ต่อตนัของโรงสกดั เพิม่ขึน้จากปี 2556  รอ้ย
ละ 16.1 และ 17.5 ตามลาํดบั 
 
สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิเลขที ่1043(2)/2548 ลงวนัที ่18 มกราคม 2548 สาํหรบักจิการสกดัน้ํามนัปาลม์ดบิและเมลด็
ในปาลม์อบแหง้ขนาด 15 ตนัต่อชัว่โมง และสาํหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลขนาด 1.2 เมกะวตัต ์ซึง่บรษิทั
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 
100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและเงนิทุนหมุนเวยีน มกีําหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวนัเริม่มรีายไดจ้ากการประกอบ
กจิการนัน้  บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าวแลว้ เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2552 
 
สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่2245(9)/2550 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม 2550 สาํหรบักจิการผลติไฟฟ้าจากก๊าซ
ชวีภาพขนาด 2 เมกะวตัต ์ซึง่บรษิทัไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิ มกีําหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ บรษิทัไดเ้ริม่ใชส้ทิธพิเิศษดงักล่าว
แลว้ เมือ่วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2553 
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สทิธพิเิศษตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที ่1262(2)/2550 ลงวนัที ่13 มนีาคม 2550 สาํหรบักจิการผลติเมลด็พนัธุป์าลม์
ของกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิ มกีําหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ ซึง่กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัไดเ้ริม่ใชส้ทิธิ
พเิศษดงักล่าวแลว้ เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 

 
รายได้จากการขาย 

กลุ่มบรษิทั มรีายได้จากการขายสําหรบัปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จํานวน 181.5 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 13.4 ทัง้นี้
เน่ืองมาจาก ปรมิาณการขายน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ ลดลงรอ้ยละ 27.2 และ 31.9 ตามลาํดบั แมว้่าราคา
ขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.6 และ 60.3 ตามลาํดบั กต็าม 

 
ต้นทนุขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

• กลุ่มบรษิทั มอีตัราส่วนตน้ทุนขายรอ้ยละ 73.1 ของยอดขาย ซึ่งลดลงจากอตัรารอ้ยละ 76.0 ในปี 2556 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก ผลปาลม์สดในไตรมาสที ่2 ทีม่าจากสวนของบรษิทัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 33.9  และผลปาลม์ทีซ่ื้อ
จากภายนอกก็เพิม่ขึน้ร้อยละ 20  ทําให้ต้นทุนขายลดลง  ในขณะที่รายได้จากการขายในไตรมาสดงักล่าวน้ี 
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 65 โดยมปีรมิาณและราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 63.2 และ 101 ตามลาํดบั 

• ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 10.6 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 21.7 สาเหตุหลกัมาจากค่าขนส่งที่ลดลง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัปรมิาณขายทีล่ดลง และประกอบกบัลกูคา้บางราย มารบัสนิคา้จากโรงงานดว้ยตนเอง อกีทัง้ลกูคา้
รายใหม่ ๆ บางราย อยูใ่กลโ้รงงาน จงึสง่ผลใหค้า่ขนสง่ลดลง 

• ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร เพิม่ขึ้น 12.0 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ค่าที่ปรกึษาทางกฎหมายและอื่นๆ 
เพิม่ขึน้ 8.4 ลา้นบาท 

• ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เพิม่ขึน้ 41.8 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก ค่าใชจ้่ายในการตดัจําหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม 35.4 
ลา้นบาท และดอกเบีย้จา่ยจาํนวน 6.4 ลา้นบาท ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิในการซือ้ทีด่นิสวนทบัปรกิ จงัหวดักระบี ่

 
กาํไร 

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทัง้ในเรื่องการลดลงของรายไดจ้ากการขายรอ้ยละ 13.4 ทีม่สีาเหตุหลกัมาจากปรมิาณขาย
ของน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ทีล่ดลงรอ้ยละ 27.2 และ 31.9 ตามลาํดบั ประกอบกบัตน้ทุนผลปาลม์สดทีใ่ช้
ในการผลติทัง้หมดของบรษิทัเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 23 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทั มกีําไรขัน้ต้น ลดลง 10 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 
3.1 นอกจากนี้ บรษิทัยงัมคี่าใช้จ่ายในการตดัจาํหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม เพิม่ขึน้ถงึ 35.4 ล้านบาท ทําให ้กลุ่มบรษิทั มี
กาํไรสทุธ ิลดลง 32.3 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 14.7 และกาํไรต่อหุน้ในปี 2557 เทา่กบั 0.58 บาท (2556 :  0.68 บาท) 
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อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้น 

กาํไรสทุธ ิของกุลม่บรษิทั ปี 2557 ทีล่ดลง จาํนวน 32.3 ลา้นบาท สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ ลดลงจากรอ้ยละ 
20.02 ในปี 2556 เป็นรอ้ยละ 16.76 ในปี 2557 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ในเดอืนพฤษภาคม 2557 บรษิทัมกีารจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวดสดุทา้ยของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.40 
บาท รวมกบัการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลของปี 2556 อตัราหุน้ละ 0.20 บาท ดงันัน้เงนิปนัผลจา่ยจากผลดาํเนินงานของ
ปี 2556 ทัง้สิน้เทา่กบัอตัราหุน้ละ 0.60 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 88 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษแีลว้  
 
ในระหวา่งปี 2557 บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลดาํเนินงานของเดอืนมกราคมถงึเดอืนกนัยายนปี 2557 ไปแลว้ ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมกบัการจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2557 อตัราหุน้ละ 0.15 
บาท ดงันัน้เงนิปนัผลจ่ายจากผลดําเนินงานของปี 2557 ทัง้สิน้เท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.1 ของ
กาํไรสทุธหิลงัหกัภาษแีลว้ 
 
การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัทีก่าํหนดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจาํนวนไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 
50 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษแีลว้ในแต่ละปี  
 

มลูค่าตามบญัชี (คาํนวณจากจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก)  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบรษิทั มมีลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.47 บาท (คาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่
ถ่วงน้ําหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้) เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2556 ทีม่มีลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้เท่ากบั 3.40 บาท 
(คาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัสทุธ ิ324.05 ลา้นหุน้)   

 
2. ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรพัย ์

ในปี 2557 กลุ่มบรษิทั มสีนิทรพัยท์ัง้หมด 1,560 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 1,500.9 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.9 
โดยมอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม ลดลงเป็นรอ้ยละ 12.1 (2556 : ร้อยละ 14.7) สาเหตุหลกัมาจากรายการ
เปลีย่นแปลงสนิทรพัยท์ีส่าํคญั ดงันี้ 

• ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น ลดลง 9.9 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารขายช่วงปลายงวดลดลง  

• สนิคา้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 149.5 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณน้ํามนัปาล์มดบิทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบั
ราคาถวัเฉลีย่ต่อหน่วยของสนิคา้คงเหลอืทีส่งูขึน้กวา่ปี 2556 

• ต้นทุนสทิธกิารใช้ที่ดนิป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม ลดลง 60.1 ล้านบาท มผีลมาจากการตดัจําหน่าย
ตน้ทนุสวนปาลม์ 
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• เงนิกูย้มืระยะสัน้ เพิม่ขึน้ 200 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัมสีนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัผล
การดาํเนินงานทีล่ดลงของปี 2557 

• ภาษนิีตบิุคคลคา้งจ่าย ลดลง 11 ลา้นบาท เป็นผลมาจากผลการดําเนินงานทีล่ดลง และสดัส่วนของ BOI 
สงูกวา่ปี 2556 

• สาํรองคา่เช่าทีด่นิของบรษิทัยอ่ย (ประจกัษว์วิฒัน์) ลดลง 20.5 ลา้นบาท เน่ืองจากอายุสมัปทานหมดลง 

• หน้ีสนิระยะยาว ลดลง 125 ลา้นบาท จากการชาํระคนืเงนิกูธ้นาคารตามสญัญา 

 
 

3. แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
 
โครงสร้างของเงินทุน กลุ่มบรษิทั มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2557 เท่ากบั 0.39 เท่า (2556 : 0.36 เท่า) 
เน่ืองมาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ในปี 2557 ทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัยงัคงมาจากผลการดําเนินงาน
ของบรษิทัในแต่ละปี  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มบรษิทั มาจากกําไรสุทธสิาํหรบัปี 2557 จํานวน 188.2 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2557 บรษิทัมกีาร
จ่ายเงนิปนัผลงวดสุดทา้ยของปี 2556  จาํนวน 129.6 ลา้นบาท และเงนิปนัผลระหวา่งกาลของงวดเดอืนมกราคมถงึเดอืน
กนัยายน 2557 จํานวน 48.6 ล้านบาท โดยรวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 178.2 ล้านบาท จงึทําใหส้่วนของผูท้ีหุ่น้ของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย เพิม่ขึน้จากปี 2556 จาํนวน 21.1 ลา้นบาท 
 
หน้ีสิน  กลุ่มบรษิทั มหีน้ีสนิทัง้หมด 436.5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน 355.9 ลา้นบาท และหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 
80.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จาํนวน 37.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.44 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก เงนิกูย้มืสุทธทิี่
เพิม่ขึน้ 75 ลา้นบาท เน่ืองมาจากสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัผลการดําเนินงานทีล่ดลงของปี 2557 ดงัทีไ่ดก้ล่าว
ไปแลว้ขา้งตน้ 

 
สภาพคล่องทางการเงิน  (กระแสเงินสด) 

สาํหรบักระแสเงนิสดของปี 2557 กลุ่มบรษิทั มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื 170.4 ลา้นบาท ลดลง 2.4 
ลา้นบาท จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2556 ทีม่อียูจ่าํนวน 172.8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัดงัน้ี 

• เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนินงานของปี 2557 จาํนวน 186 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจํานวนเงนิ 
215.4 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ ผลการดาํเนินงานทีล่ดลง และขาดทุนจากการ
ตดัจาํหน่ายตน้ทนุสวนปาลม์ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้  

• เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนของปี 2557 จาํนวน 85.1 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2556 ทีใ่ชไ้ป 
556.7 ลา้นบาท ลดลง 471.6 ลา้นบาท  เนื่องมาจาก ปี 2556 มกีารลงทนุในสวนทบัปรกิ ทีจ่งัหวดักระบี ่

• เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิของปี 2557 จาํนวน 103.2 ลา้นบาท มาจากเงนิปนัผลจ่ายสําหรบั 
ผลการดําเนินงานของงวดเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธนัวาคม ปี 2556 และเงนิปนัผลจ่ายระหว่างกาลของ
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งวดเดอืนมกราคมถงึเดอืนกนัยายน ปี 2557 จาํนวนเงนิ 178.2 ลา้นบาท อกีทัง้ยงัมเีงนิกูย้มืสทุธเิพิม่ขึน้มา
เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงาน จาํนวน 75 ลา้นบาท 

จากกระแสเงนิสดที่ได้มา/ใช้ไป จากกจิกรรมดงักล่าวขา้งต้น ทําให้ในปี 2557 กลุ่มบรษิทั มเีงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง 2.4 ลา้นบาท ประกอบกบัเงนิสดต้นปี 2557 จํานวน 172.8 ลา้นบาท ทําใหเ้งนิสดและ
รายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวนเงนิ 170.4 ลา้นบาท 

 
อตัราส่วนทางการเงิน 

• อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 1.15 เท่า ในปี 2557 ตํ่ากว่าปี 2556 ซึ่งเท่ากบั 
1.65 เท่า สาเหตุหลกัมาจากหน้ีสนิหมุนเวยีน ได้แก่ เงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่เพิม่ขึน้ในสดัส่วนที่สูงกว่าการ
เพิม่ขึน้ของสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

• อตัราส่วนสนิทรพัย์สภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.57 เท่า ตํ่ากว่าปี 2556 ซึ่งเท่ากบั  
1.3 เทา่ สาเหตุหลกัมาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีเ่พิม่ขึน้ 

• อตัราส่วนกระแสเงนิสดรบัสุทธจิากการดาํเนินงานต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 0.52 เท่า ในปี 2557 ตํ่ากว่า
ปี 2556 ซึง่เทา่กบั 2.47 เทา่ มสีาเหตุหลกัมาจากหน้ีสนิหมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ 

 
4. รายจ่ายลงทนุ 

บรษิทัมรีายจ่ายลงทุนในเรื่อง การลงทุนในทีด่นิปลูกปาล์ม โครงการการปลูกปาล์มทดแทนและการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพเครือ่งจกัร 

• บรษิทัมกีารลงทุนในทีด่นิปลกูปาลม์ สวนทบัปรกิ จงัหวดักระบี ่ในปี 2556 เพือ่เพิม่พืน้ทีป่ลกูปาลม์  และมี
ผลปาลม์เขา้สูก่ระบวนการผลติเพยีงพอกบักาํลงัการผลติของน้ํามนัปาลม์ดบิ 

• โครงการปลกูปาลม์ทดแทน ซึง่เป็นโครงการทีต่่อเน่ือง และไดเ้ริม่ดาํเนินการมาตัง้แต่ปี 2544 ไดเ้สรจ็สิน้ลง
คดิเป็นรอ้ยละ 88.6 ของพืน้ทีท่ีก่าํหนดไว ้(ไมร่วมพืน้ทีท่ีเ่ป็นสมัปทานของบรษิทัย่อย)   

• รายจ่ายลงทุนของบรษิทัในอนาคตยงัคงเป็นการซื้อเครื่องจกัร รถบรรทุกทีใ่ชใ้นการขนสง่ผลปาลม์สดและ
อุปกรณ์ทดแทนทรพัยส์นิทีเ่สือ่มสภาพ รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์เครื่องใชท้ีส่ามารถทดแทนแรงงาน  

 
 
ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 

อา้งถงึ “ปัจจยัเส่ียง” และ “ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั” ทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
กลุ่มบรษิทั ไดใ้ชบ้รกิารสอบบญัชจีากสาํนักงานสอบบญัชเีดยีวกนั  โดยมกีารจา่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่สาํนัก
งานสอบบญัชดีงักล่าว ในรอบปีบญัชดีงันี้ 
 

คา่สอบบญัช ี(บาท) ปี 2557 ปี 2558 

ของบรษิทั 930,000 930,000 
ของบรษิทัยอ่ย 1 บรษิทั  60,000 60,000 
ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 295,000 395,000 

รวม 1,285,000 1,385,000 

 
 
2)  ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
กลุ่มบรษิทั ไดม้กีารจา่ยคา่ตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขา้เครือ่งจกัรและรายงานผลการดาํเนินงานที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากโครงการ BOI ดงันี้ 
 

คา่ตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ปี 2557 ปี 2558 

ของบรษิทั 100,000 200,000 

ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 100,000 100,000 

รวม 200,000 300,000 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคมุบริษทั 
และเลขานุการบริษทั 
 

1. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1.  นายธรีะ วภิูชนิน กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน, กรรมการสรรหา 

2.  นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3.  ดร. วลิาศ สนิสวสัดิ ์ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา 

4.  นายเสงีย่ม สนัทดั กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน, กรรมการสรรหา 

5.  นายวงั ชาง ยงิ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ 
กรรมการสรรหา 

6.  นายอําพล สมิะโรจนา กรรมการบรหิาร 

7.  นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ กรรมการบรหิาร 

8.  นายยุทธ ศกัดิเ์ดชยนต ์ เลขานุการบรษิทัและ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์ ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 

10. นายอุเทน ประทมุรตัน์ ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 

11. นางสาวเทยีมรส จนิะกนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ 

12. นายชณตัถ ์แสงอรณุ ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

 
หมายเหตุ : กรรมการลาํดบัที ่2, 6 และ 7 เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่าํหนดในหนงัสอื

รบัรอง 
 

 
 
 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอตุสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 88 

รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

1. นายธีระ วิภชูนิน 

กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน, กรรมการสรรหา 
อาย ุ    66 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ  ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 3 บรษิทั 
- กรรมการ 5 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  20 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2538) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่6/2001 
 ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่5/2005 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  
 Refresher รุน่ที ่1/2005  

ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จาํกดั  (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัเงนิทนุ กรงุเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั อนิเตอรไ์ฮด ์จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
- ไมม่ ี– 

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการเตรยีมจดัตัง้บรษิทั ทศท, กสท, ปตท, ทอท 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

การเขา้รว่มประชมุปี 2557  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
   - มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ 

 
หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ    56 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  12 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ 36/2003 
  ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 26/2008 

ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้  จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั 
 ประธานกรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั 

การเขา้รว่มประชมุปี 2557 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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3. ดร. วิลาศ สินสวสัด์ิ  

กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน,  
ประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ    71 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ  ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  1 บรษิทั  

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  22 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2536) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่29/2004 
    ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่4/2005 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่56/2005 
    ประกาศนียบตัร Finance for non-finance Director (FND) รุน่ที ่15/2005 
    ประกาศนียบตัร Improving the Quality of Financial  
    Reporting (QFR) รุน่ที ่3/2006 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
 - ไมม่ ี- 
ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร) 
 - ไมม่ ี- 
ตาํแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการ บรษิทั โชตชิลติ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ซ.ีเอส. แคปปิตอล จาํกดั 

การเขา้รว่มประชมุปี 2557  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
   - มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ 

 

 

 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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4. นายเสง่ียม สนัทดั 
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน, กรรมการสรรหา 
อาย ุ    68  ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ  ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  1 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  3 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ  
    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
    นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
    ประกาศนียบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมอืง  

รุน่ 1 (วปอ. 2546) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่22/2004 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่51/2004 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไอ อาร ์พ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)  
 กรรมการธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน)  

ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร)  
- ไมม่ ี- 

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการสมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกลา้ 
 กรรมการสาํนกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน)  
 กรรมการการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
 กรรมการองคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย 
 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
 ทีป่รกึษากฎหมายกระทรวงการคลงั 
 ผูอ้ํานวยการสาํนกังานศุลกากร ภาคที ่1 
 เลขานุการกรมศุลกากร 

การเขา้รว่มประชมุปี 2557  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
   - มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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5. นายวงั ชาง ยิง  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    54  ปี 
สญัชาต ิ    สงิคโปร ์
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ  ไมม่ ี
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  16 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2542) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีกฎหมาย (เกยีรตนิิยม)  

   Oxford University ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ตาํแหน่งในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร)  

 ประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั อาหารสากล จาํกดั (มหาชน)  
 ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนฟรอสท ์จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู (มาเลเซยี) เบอรฮ์ารด์ 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู สงิคโปร ์จาํกดั 

ตาํแหน่งในกจิการอื่น 
 กรรมการ Jurong Cement Limited (บรษิทัมหาชนจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปร)์ 

การเขา้รว่มประชมุปี 2557  - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เขา้ประชุม 2 ครัง้ 
   - มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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6. นางสาวปิยธิดา  สขุจนัทร ์ 
กรรมการบรหิาร 
อาย ุ    46 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ  ไมม่ ี
สญัชาต ิ    ไทย 
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  12 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2546) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

   ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

   ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ 36/2003 
   ผา่นการอบรมหลกัสตูรนกัลงทุนผูท้รงคณุวฒุ ิรุน่ 1/2012 (TIIP 1)  

จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการบรหิาร บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ตาํแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการ บรษิทั น้ํามนัพชืกรงุเทพ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั พนัธศ์ร ีจาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั ประจกัษว์วิฒัน์ จาํกดั 
 กรรมการ บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จาํกดั 
 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝา่ยวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์คาเธ่ยแ์คปปิตอล จาํกดั 

การเขา้รว่มประชมุปี 2557 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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7. นายอาํพล สิมะโรจนา 

กรรมการบรหิาร 
อาย ุ    58 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ  ไมม่ ี
สญัชาต ิ    ไทย 
จาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ํารงตําแหน่ง 

- ประธานกรรมการ -0- บรษิทั 
- กรรมการ  2 บรษิทั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2556) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เคมวีศิวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ 37/2003 
ตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 กรรมการบรหิารและผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ตาํแหน่งในกจิการอื่น 

 กรรมการ บรษิทั ลํ่าสงู โฮลดิง้ จาํกดั 
 ผูจ้ดัการสว่น Melting บรษิทั สยามอาซาฮเีทคโนกล๊าส จาํกดั 

การเขา้รว่มประชมุปี 2557 - มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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8. นายยทุธ ศกัด์ิเดชยนต ์ 

เลขานุการบรษิทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    74 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ  รอ้ยละ 0.07 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  สงัคมวทิยามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เนตบิณัฑติไทย 
นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทนายความ สาํนกังานสกั กอแสงเรอืง 

 

9. นายสภุทัรพงศ ์ชาญพานิชย ์

ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
อาย ุ    47 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญีญาตร ีสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการโรงงาน บรษิทั ชมุพรอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  
 ผูจ้ดัการโรงงาน บรษิทั ไทยทาโลแอนดอ์อยล ์จาํกดั 
 หวัหน้าฝา่ยซ่อมบาํรงุ บรษิทั ศรตีรงัแอรโกรอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน)  
 วศิวกรเครือ่งกล บรษิทั โดล ไทยแลนด ์จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจัจบุนั    อดตี 
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10. นายอเุทน ประทมุรตัน์ 

ผูจ้ดัการฝา่ยสวน 
อาย ุ    56 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  รอ้ยละ 0.01 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  วทบ. (เกษตรศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ทีป่รกึษา ปตท. กรนีเอน็เนอรย์ี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 
 ผูจ้ดัการฝา่ยสวน บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 

 

11. นางสาวเทียมรส จินะกนั 

ผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิ 
อาย ุ    56 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั ใบยาเอเชยีอาคเนย ์จาํกดั 
 หวัหน้างานบญัชกีารเงนิ  บรษิทั พนัธศ์รวีวิฒัน์ จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจัจบุนั    อดตี 
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12. นายชณัตถ ์ แสงอรณุ 

ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
อาย ุ    53 ปี  
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั  
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไมม่ ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
    ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร,์ มหาวทิยาลยั รามคาํแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  ไมผ่า่นการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ 

 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล บรษิทั นนัยางการเ์มน้ท ์จาํกดั 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคลและธุรการ บรษิทั โรงพมิพ ์ไทยวฒันาพานิช จาํกดั 
 ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บมจ.คารเ์ปท อนิเตอรช์ัน่แนล (ประเทศไทย) 
 ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ บมจ.ไทยเพรซเิดน้ท ์ฟูดส ์
 ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและธรุการ บมจ.มัน่คงเคหะการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปจัจบุนั    อดตี 
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2. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
ย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีด่ํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายนามดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือ บริษทั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั บริษทัย่อย 
กิจการท่ี
ควบคมุ
ร่วมกนั 

LST UFC UNF 
บจก.
พนัธศ์รี 
วิวฒัน์  

บจก.
พนัธศ์รี 

 

บจก.
ประจกัษ์ 
วิวฒัน์  

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม์ 

1 นายวงั ชาง ยงิ / // * *     

2 นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ // //   / / / * 

3 นางสาวปิยธดิา สขุจนัทร ์ // //   / / / // 

4 นายอําพล สมิะโรจนา // //       

 
หมายเหตุ 
* หมายถงึ ประธานกรรมการ LST หมายถงึ บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
/ หมายถงึ กรรมการ   UFC หมายถงึ บรษิทั อาหารสากล จาํกดั (มหาชน) 
// หมายถงึ กรรมการบรหิาร  UNF หมายถงึ บรษิทั ยเูน่ียนฟรอสท ์จาํกดั  
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

บรษิทัฯมไิด้รายงานรายชื่อกรรมการของบรษิทัย่อย เน่ืองจากบรษิทัย่อยมรีายได้ไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของรายไดร้วม ตามงบกาํไรขาดทุนรวมของบรษิทัฯ ปี 2557 ถอืไดว้า่เป็นบรษิทัย่อยทีไ่ม่มนียัสาํคญัตามประกาศ
ของ กลต.  
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในและหวัหน้า
งานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 
 
 เพือ่ใหง้านตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถทาํหน้าทีต่รวจสอบไดอ้ย่างเตม็ที ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึไดพ้จิารณาใหบ้รษิทัวา่จา้งบุคคลภายนอก ซึง่เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัช ีและอยูใ่นรายชือ่ผูต้รวจสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน กลต. ทําหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิทั ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการ
ปฏบิตังิานและกจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัไดด้าํเนินการตามแนวทางทีก่าํหนดและมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึการ
ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Controls) โดยกาํหนดใหผู้ต้รวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํรายไตรมาส  

 
ประวติัผูต้รวจสอบภายใน 
 

นายอภิรกัษ์ อติอนุวรรตน์  
หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั 
อายุ     44 ปี   
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
ระหวา่งผูบ้รหิาร   ไม่ม ี
คณุวฒุทิางการศกึษา  ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบณัฑติ (การบญัช)ี คณะบรหิารธุรกจิ  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ปรญิญาตรนิีตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

การอบรม   ระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล (COSO) 
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจดัการด้านความ
เสีย่งของแต่ละระบบงาน (COSO – ERM) 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจาํปี 
ประเมนิความเสีย่งของระบบการควบคมุภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ์ 
 หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  
 ตรวจสอบภายใน บรษิทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 15 ปี 
 ตรวจสอบภายใน บรษิทั ลํ่าสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 10 ปี 

 
 

หมายเหต ุ:      ปจัจบุนั    อดตี 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 
บรษิทัฯยงัมไิดม้กีารประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
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เอกสารแนบ 5 : อ่ืนๆ 
 

สารประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ภาพรวมอตุสาหกรรม 
 
ปี 2557 ปรมิาณผลปาลม์สดทัง้ประเทศอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2556 ทีป่ระมาณ 12 ลา้นตนั  ในไตรมาสที ่1 ปี 
2557 ปรมิาณผลปาลม์สดทัง้ประเทศทีอ่อกสูต่ลาดมปีระมาณ 2.95 ลา้นตนั ตํ่ากว่าไตรมาสเดยีวกนัของ ปี 2556 
ซึ่งมีจํานวน 3.15 ล้านตัน ซึ่งมีผลมาจากภาวะแห้งแล้งที่ฝนไม่ตกต่อเน่ืองกันมาตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2556 
จนกระทัง่ถงึเดอืนมนีาคม 2557 เป็นเหตุให้ผลผลติปาล์มสดลดลง ราคาผลปาล์มสดปรบัตวัสงูขึน้ต่อเน่ืองตัง้แต่
ปลายปี 2556 จากกโิลกรมัละ 5 บาท จนถงึกโิลกรมัละมากกวา่ 6 บาท ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์- ตน้เดอืนมนีาคม 
2557 ปรมิาณสตอ็คน้ํามนัปาลม์ดบิลดลงจากเดอืนธนัวาคม 2556 ซึง่มปีระมาณ 203,999 ตนั เหลอืเพยีง 154,349 
ตนั ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2557  ซึง่นบัวา่เป็นระดบัวกิฤต ิปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหร้าคาน้ํามนัปาลม์ดบิปรบัตวัขึน้
สูงสุดที่ 35.50 บาท/กิโลกรัมในเดือนกุมภาพันธ์ 2557  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงได้เรียกประชุม
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามนัแห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2557 เพื่อตดิตามสถานการณ์น้ํามนัปาล์ม 
และมกีารพจิารณาการนําเขา้น้ํามนัปาล์มดบิ อย่างไรกต็าม ในช่วงที่มกีารพจิารณาการนําเขา้ดงักล่าวเป็นช่วงที่
ผลผลติปาล์มเริม่ออกสู่ตลาด จงึทําให้การนําเขา้น้ํามนัปาล์มจงึถูกระงบัไป นอกจากน้ี กระทรวงพลงังานมกีาร
ประกาศปรบัลดสดัสว่นการผสมน้ํามนัปาลม์ในไบโอดเีซลจาก B5 เหลอื B4 มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2557 
และชะลอการบงัคบัใช ้B7 ออกไปก่อน เพือ่บรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกจิอาหารและแรงกดดนัทางดา้นราคา 
 
ต่อมาเมื่อผลผลติปาล์มน้ํามนัออกสู่ตลาดในไตรมาสที่ 2 โดยมปีรมิาณสงูสุดเป็นประวตักิารณ์ที่ 1.58 ลา้นตนัใน
เดอืนพฤษภาคม ทําใหร้ฐับาลเพิม่สดัสว่นการผสมน้ํามนัปาลม์ในไบโอดเีซลจาก B4 เป็น B7 เพื่อดูดซบัน้ํามนั
ปาลม์ออกจากระบบประมาณ 80,000 ตนัต่อเดอืน  เมื่อถงึปลายปี ผลผลติปาลม์น้ํามนัลดลงอยา่งมากเหลอืเพยีง 
390,582 ตนัในเดอืนธนัวาคม 2557 ทาํใหป้รมิาณน้ํามนัปาลม์คงเหลอืทัง้ประเทศมเีพยีง 167,591 ตนั ซึง่เริม่เขา้สู่
ภาวะวกิฤตอิกีครัง้ ดงันัน้ เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2558 คณะรฐัมนตรจีงึเหน็ชอบตามขอ้เสนอใหนํ้าเขา้น้ํามนัปาลม์
ดบิใสจาํนวน 50,000 ตนัเพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนดงักล่าว นอกจากนัน้ สดัสว่นการผสมน้ํามนัปาลม์ในไบโอ
ดเีซลกล็ดลงจาก B7 เป็น B3.5 
 
 
ผลการดาํเนินงาน 
 
ปี 2557 บรษิัทมผีลประกอบการที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2556 โดยปรมิาณผลปาล์มสดจากสวนที่เป็นพื้นที่ของ
บรษิทัและผลปาลม์ทีม่าจากสวนทีเ่ป็นพืน้ทีส่มัปทานลดลงรอ้ยละ 19.1 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 เน่ืองจากเหตุผลที่
อธบิายอยูด่า้นลา่ง โดยในปี 2557 บรษิทัมกีําไรสทุธ ิ188 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 (2556 : 
221 ลา้นบาท) ซึง่มสีาเหตุมาจากราคาขายเฉลีย่ของน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์ดบิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.6 
และ 60.3 ตามลําดบั ในขณะทีต่น้ทุนการผลติกป็รบัตวัสงูขึน้ดว้ย ปรมิาณน้ํามนัปาลม์ดบิและน้ํามนัเมลด็ในปาลม์
ดบิทีบ่รษิทัผลติไดล้ดลงทาํใหป้รมิาณขายในปี 2557 ลดลงรอ้ยละ 27.2 และ 31.9 ตามลาํดบั และแมว้า่บรษิทัจะมี
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า แต่โดยรวมแลว้บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลง 181 ลา้นบาทเป็น 
1,171 ลา้นบาท (2556 : 1,352 ลา้นบาท) หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 13.4 
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การผลิตและการลงทนุ 
 
ดา้นปรมิาณผลปาลม์สดทีเ่ขา้สูก่ระบวนการผลติของบรษิทัในปี 2557 พบว่ามปีรมิาณลดลงจากปี 2556  โดยมี
สดัสว่นการซือ้ผลปาลม์สดจากภายนอกและผลผลติจากสวนของบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 50.9 และ 49.1 ของผลปาลม์
สดทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมด เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 46.9 และ 53.1 ในปี 2556 ตามลําดบั สดัสว่นผลผลติจากสวน
ของบรษิทัทีล่ดลงเน่ืองจากพืน้ทีส่วนปาลม์ของบรษิทัถกูบุกรกุจากบุคคลภายนอก   
 
สว่นพืน้ทีส่มัปทานสวนเคยีนซาซึง่เป็นพืน้ทีเ่ชา่กบักรมปา่ไม ้ซึง่ใบอนุญาตไดส้ิน้สดุลงเมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2557 
บรษิทัยอ่ยไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ โดยทาํสญัญาเช่ากบักรมธนารกัษ์ มอีายุสมัปทาน 15 ปี (9 กรกฎาคม 
2557 – 8 กรกฎาคม 2572) จํานวนพืน้ที่ทีไ่ดร้บัอนุญาตคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ี่ใชท้ําประโยชน์จรงิ หรอื
ประมาณ 4,294 ไร่ ในขณะทีพ่ืน้ทีส่มัปทานสวนชยับุรซีึ่งเป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์กบักรมป่าไม ้
ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงในวนัที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการขออนุญาตเข้าทํา
ประโยชน์กบักรมปา่ไม ้
 
บริษัทยงัคงมีนโยบายที่จะลงทุนเพื่อจดัหาที่ดินที่เหมาะสมในการทําสวนปาล์ม เพื่อชดเชยการสูญเสียที่ดิน
สมัปทานในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทําประโยชน์ นอกจากเรื่องการลงทุนเพื่อการซือ้ทีด่นิดงักล่าว ในปี 2557 
บริษัทไม่มีการลงทุนในโครงการที่ต้องการใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมาก แต่จะเน้นไปในเรื่องของการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติและการซ่อมบาํรงุเป็นหลกั  
 
สาํหรบัโครงการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลขนาด 1 เมกะวตัต ์ตามโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาด
เลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) บรษิทัไดล้งนามในสญัญากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคในเดอืน
สงิหาคม 2557 เป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ และกําลงัรอการอนุมตักิารออกใบอนุญาตการผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน ซึง่คาดวา่จะสามารถผลติและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าไดภ้ายไดไ้ตรมาสแรก
ของปี 2558 
 
ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในการดาํเนินธุรกจิควบคูไ่ปกบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใน
แต่ละปี บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมสนับสนุนและสานต่อโครงการต่างๆ ทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการผลติ
ปาล์มน้ํามนั และน้ํามนัปาลม์ทีม่ต่ีอสภาวะโลกรอ้น  รวมทัง้เขา้ร่วมกจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพและภาพลกัษณ์ที่ดี
ระหวา่งโรงงานกบัชุมชนโดยรอบอยา่งสมํ่าเสมอและถอืปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
 
บรษิทั สยามเอลทิปาลม์ จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัรว่มทุนระหวา่ง UPOIC และ PalmElit (ประเทศฝรัง่เศส) มกีารจดั
กจิกรรมฝึกอบรมใหก้บัเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง โดยรว่มมอืกบัทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ในปจัจุบนั ไดม้กีาร
นําเสนอพนัธุป์าลม์สายพนัธุใ์หม ่ชื่อ ซหีราด เอลทิ (CIRAD Elite) เป็นสายพนัธุท์ีถู่กพฒันาขึน้มาเพื่อวตัถุประสงค์
ในการลดพืน้ทีป่ลูก โดยการลดระยะห่างระหว่างตน้ปาล์ม ทําใหส้ามารถเพิม่ความหนาแน่นของการปลูกและเพิม่
ผลผลติต่อไร่ไดป้ระมาณรอ้ยละ 12 ในขณะเดยีวกนัอตัราความสงูของต้นปาล์มกน้็อยกว่า 40 เซนตเิมตร/ปี โดย
ยงัคงใหอ้ตัราการสกดัน้ํามนัในระดบัสงู และทนแลง้ สายพนัธุใ์หมน้ี่ใหป้ระโยชน์ทัง้ทางตรง คอื คนืทุนอยา่งรวดเรว็ 
และทางออ้มคอื สามารถใชท้ีด่นิอยา่งมปีระสทิธภิาพสาํหรบัการทาํการเกษตรอยา่งยัง่ยนื 
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ด้านทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 
 
บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รและการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสง่เสรมิใหพ้นักงานมี
ความรูค้วามสามารถ โดยบรษิทัมกีารวางแผนฝึกอบรมพนักงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่เป็นแนวทางของการ
พฒันาบุคลากรเพือ่รองรบัการเตบิโตของทัง้พนกังานและองคก์รไปพรอ้มกนั  
 
 
ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน  ใครถ่อืโอกาสน้ีขอขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ และคู่คา้ ที่
ใหค้วามไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา 
 
 

 
นายธรีะ วภิชูนิน              นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ      รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณางบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานประจําปี
แลว้ เหน็วา่งบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบาย
บญัชทีี่เหมาะสมและถอืปฏบิตัิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีี่สุดในการ
จดัทํา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดั
ใหม้กีารดํารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยส์นิและเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการดําเนินการที่
ผดิปกตอิยา่งมสีาระสาํคญั 

 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการ
เงนิและระบบการควบคุมภายใน รวมถงึกระบวนการต่างๆ ใหม้กีารจดัทําอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส  

 

ในการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้ว เหน็ว่าคณะกรรมการ
ตลอดจนผูบ้รหิาร มคีวามมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างยิง่ต่อ
การดําเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีมกีารบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม มรีะบบสารสนเทศการ
สื่อสารขอ้มูลสนับสนุนการกํากบัดูแลกจิการที่มปีระสทิธผิล โดยไม่พบการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ที่
เป็นสาระสาํคญัซึ่งบรษิทัตอ้งพงึปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ 
และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้น
รายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) แลว้ 

 
 

 
นายธรีะ วภิชูนิน       นางสาวอญัชล ีสบืจนัทศริ ิ
ประธานกรรมการ       รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 106 

รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระดงัต่อไปน้ี 

นายธรีะ วภิชูนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดร.วลิาศ สนิสวสัดิ ์  กรรมการตรวจสอบ 
นายเสงีย่ม สนัทดั   กรรมการตรวจสอบ 
นายยทุธ ศกัดิเ์ดชยนต ์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที่ตามขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าที่ และความรบัผดิชอบตาม
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บรษิทัมกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
 1. อนุมตังิบการเงนิรายไตรมาสและสอบทานงบการเงนิประจาํปี ซึ่งรวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบ
การเงนิของบรษิทั เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบว่างบการเงนิได้แสดงฐานะการเงนิของ
บรษิทัเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพยีงพอ ถูกต้อง
และครบถว้น ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 2. พจิารณารายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทั ซึ่งไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปี และนําเสนอต่อฝ่าย
บรหิาร เพื่อพจิารณาปรบัปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2557 สรุปได้ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุม
ภายในในสว่นสาํคญัทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล มกีารกํากบัดแูลกจิการทีม่คีวามโปรง่ใส ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็น
สาระสาํคญั 
 3. ประชุมร่วมกบัผู้บรหิาร ผู้สอบบญัชภีายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้เสนอแนะที่มี
ประโยชน์ต่อการบรหิารงาน โดยฝา่ยบรหิารไดท้ําการปรบัปรุงแกไ้ขขัน้ตอนการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะอย่าง
เหมาะสม ทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 นอกจากน้ี ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้มีการประชุมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก โดยไม่มี
ผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยจํานวน 1 ครัง้ ซึ่งผูบ้รหิารมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อผูส้อบบญัชภีายนอกอย่างครบถ้วน
และไมพ่บขอ้บกพรอ่งใดๆ  
 4. ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชภีายนอกในประเดน็มาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ที่จะมี
ผลบงัคบัใช ้และการเตรยีมความพรอ้มของบรษิทั 
 5. พจิารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 2557 และพจิารณาต่ออายุสญัญาจา้งสาํนกังาน ดร.
วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส ์เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัออกไปอกี  2 ปี สิน้สุดสญัญาครัง้ต่อไปในวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 รวมถงึกาํหนดคา่ตรวจสอบ 
 6. พจิารณาหลกัเกณฑ์การสํารวจและแนวทางการกํากบัดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบียนไทย ซึ่ง
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ปรบัปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบั
หลกัเกณฑข์อง ASEAN CG Scorecard   
 7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 
 8. นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 เพื่อแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทัสาํนักงาน อ ีวาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัปี 2558 ต่อไป พรอ้มกบัเสนอค่า
สอบบญัชสีาํหรบัปี 2558 
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 9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Government Self Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมอืใหบ้รษิทัใชเ้ป็นการภายในในการพฒันาระบบการกํากบัดแูล
กจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ผู้บรหิารของบรษิทัได้ปฏบิตังิานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ด ีไม่
พบวา่มกีารละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัต่างๆ ซึง่บรษิทัตอ้งพงึปฏบิตั ิ
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