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สวนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 ประวติัความเปนมา 
 

ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทฯ คือ นายวิชัย นามศิริชัย  ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและพานิชยเปน
นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 664/2521 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2521 ดวยเงินทุนจดทะเบียน 20 
ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดิบจากผลปาลมสด โดยบริษัทฯมีสวนปาลมนํ้ามันขนาดใหญเปนของ
ตนเองมีพ้ืนท่ีปลูกรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎรธานี  

ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดีซี ซ่ึงเปนสถาบันการเงินเพ่ือการ
พัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมนํ้ามันในหลายประเทศ ไดเขาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
หลังจากซื้อหุนรอยละ 47 ของบริษัทฯ จากกลุมผูถือหุนท้ังชาวตางประเทศและในประเทศ 

ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งท่ี 1/2537 วันท่ี 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนุมัติการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
เพ่ือแลกกับหุนท้ังหมดของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ในราคาหุนละ 40.9985 บาท บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด 
มีบริษัทยอย 2 บริษัท ซ่ึงเปนเจาของสัมปทานสวนปาลมนํ้ามันสองแหง มีพ้ืนที่ปลูกปาลมท้ังหมดมากกวา 
21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ท้ังนี้การแลกเปล่ียนหุนดังกลาวมีมูลคารวมท้ังสิ้น 274 ลานบาท ผลจากการ
รวมกิจการกับ บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัดในคร้ังน้ี ทําใหในขณะนั้นบริษัทฯมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย คือ มากกวา 44,440 ไร   

เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนจากผูถือหุนราย
ใหญของบริษัทฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN 
BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด เมื่อรวมกับหุนเดิม
ท่ีมีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทําใหบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนท้ังหมดคิดเปนรอยละ 66.29  และในปจจุบัน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 69.96 

ณ สิ้นป 2558 บริษัทมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตท่ีผานมา เน่ืองจากพื้นท่ีสัมปทานที่
หมดอายุ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(i) พ้ืนท่ีสัมปทานของสวนเคียนซากับกรมปาไม (8,588 ไร) ไดหมดอายุลง เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 
และบริษัทยอยไดดําเนินการตออายุสัญญาเรียบรอยแลว โดยไดจดทะเบียนทําสัญญาเชาท่ีดินกับกรมธนารักษ 
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 จํานวนพื้นที่ 4,294 ไร  คิดเปนรอยละ 50 ของพื้นท่ีท่ีเคยไดเขาทําประโยชนจาก
ใบอนุญาตกับกรมปาไม เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2527 
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(ii) พ้ืนท่ีสัมปทานของสวนชัยบุรีกับกรมปาไม (13,064 ไร) ไดหมดอายุลงในวันท่ี 1 มกราคม 2558 
บริษัทและบริษัทยอยไดยื่นขออนุญาตเขาทําประโยชนกับกรมปาไม จํานวนพ้ืนท่ี 6,513 ไร ซ่ึงอยูในระหวางการ
ดําเนินการพิจารณาของกรมปาไม   

 
 

1.2 วิสัยทศันและพนัธกิจ 
 

วิสัยทัศน  
เปนบริษัทช้ันนําในธุรกิจน้ํามันปาลมท่ีมีการเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานระดับสากล เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการแขงขันระดับโลก 
 
 
พันธกิจ 
1. สรางศักยภาพในธุรกิจนํ้ามันปาลมตั้งแตการเพาะเมล็ดพันธุ การผลิตตนกลา การเพาะปลูก การสกัด
นํ้ามัน ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องใหสามารถแขงขันไดและเปนท่ียอมรบัในอนาคต 
2. ดําเนินธุรกิจนํ้ามันปาลมท่ีใหมูลคาสูงดวยการมุงเนนในดานงานคนควาวิจัย พัฒนาสายพันธุปาลม
นํ้ามันท่ีใหผลผลิตสูง ปรับตัวไดดีในทุกพ้ืนท่ีการเพาะปลูกตรงตามความตองการของเกษตรกร รวมถึง
การใหบริการท่ีดีเยีย่มตอลูกคา 
3. ใชเทคโนโลยีการผลิตและการคนควาวิจัยท่ีทันสมัย ดวยระบบการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานสากล 
พรอมกับการดแูลรักษาสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม 
4. ใหความสําคัญอยูเสมอตอสขุภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสรางความ
เช่ือมั่นใหกับลูกคา เกษตรกร และจัดสรรประโยชนตอบแทนแกผูถอืหุนและผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม 
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1.3 การเปล่ียนแปลงที่สาํคญัในปที่ผานมา 

 
1. ใบอนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีสัมปทานสําหรับสวนชัยบุรีของบริษัทยอย ไดสิ้นสุดลงในวันท่ี 1 

มกราคม 2558  บริษัทและบริษัทยอย อยูในระหวางการดําเนินการขออนุญาตเขาทําประโยชนกับกรมปาไม  
2. เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 38 มีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง

ขางมากเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม โดยเปนกรรมการทานเดิม 6 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป
อีกวาระหนึ่ง ไดแก นายธีระ วิภูชนิน, ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์, นายเสง่ียม สัดทัด, นายวัง ชาง ยิง, นางสาวอัญชลี สืบ
จันทศิริ และนางสาวปยธิดา สุขจันทร และมีกรรมการทานใหม 1 ทาน คือ นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง ซ่ึงไดรับ
การเลือกตั้งแทนนายอําพล สิมะโรจนา ตามที่คณะกรรมการสรรหาไดเสนอ 

 
 

1.4 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 
 
 
 
 
 

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 

50% 
บจ. สยามเอลิทปาลม 

(การรวมคา) 

99.98% 
บจ. พันธศรีวิวัฒน 

(เจาของสวนปาลมนํ้ามันท่ีชัยบรุีและเคียนซา)

99.99% 
บจ. พันธศรี 

(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี) 

99.99% 
บจ. ประจักษวิวัฒน 

(เจาของสัมปทานท่ีดินเคียนซา)
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1.5 ความสมัพนัธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
 
 ในป 2558 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสด
ใหแก บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 59.51 (2557 : รอยละ 64.47) ของมูลคาการ
ขายท้ังหมด ซ่ึงเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขาย
นํ้ามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีการคาของการทําธุรกิจนํ้ามันปาลมดิบ   

 
 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซ่ึงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) เปนผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแก บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยที่การขาย
ทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการขายใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงข้ึน 
 

 
 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 

บริษัทฯ ดําเนินกิจการปลูกปาลมนํ้ามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ  ผู
ถือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมดิบ ผลิตน้ํามัน
พืชตรา หยก และผลิตภัณฑอื่นเชน ไขมันผสม และเนยเทียม เปนตน 

 
บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 274 ลาน

บาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซ่ึงเปนเจาของสวนปาลมนํ้ามัน โดยบริษัทฯ
ไดมีการเชาสวนปาลมนํ้ามันจากบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด นอกจากน้ีแลวบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดถือหุน  
99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 
หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท 
โดยออกเปนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) เดิมท้ังสองบริษัทน้ีไดรับสัมปทานการปลูกปาลม
นํ้ามันในเขตพ้ืนที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนท้ังสิ้น 30,600 ไร จากกรมปา
ไมเปนระยะเวลา 30 ป  มีพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันอยู 21,349 ไร  ณ สิ้นป 2558 บริษัทมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมลดลงเมื่อ
เทียบกับในอดีตท่ีผานมา เน่ืองจากพ้ืนท่ีสัมปทานที่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(i) พ้ืนท่ีสัมปทานของสวนเคียนซากับกรมปาไม (8,588 ไร) ไดหมดอายุลง เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 
และบริษัทยอยไดดําเนินการตออายุสัญญาเรียบรอยแลว โดยไดจดทะเบียนทําสัญญาเชาท่ีดินกับกรมธนารักษ 
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 จํานวนพื้นที่ 4,294 ไร  คิดเปนรอยละ 50 ของพื้นท่ีท่ีเคยไดเขาทําประโยชนจาก
ใบอนุญาตกับกรมปาไม เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2527 

(ii) พ้ืนท่ีสัมปทานของสวนชัยบุรีกับกรมปาไม (13,064 ไร) ไดหมดอายุลงในวันท่ี 1 มกราคม 2558 
บริษัทและบริษัทยอยไดยื่นขออนุญาตเขาทําประโยชนกับกรมปาไม จํานวนพ้ืนท่ี 6,513 ไร ซ่ึงอยูในระหวางการ
ดําเนินการพิจารณาของกรมปาไม   
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นอกจากน้ัน เมื่อตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด (ทุนจด

ทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เพื่อดําเนินการ
ผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม โดยเปนการรวมทุนกับ Center de Cooperation Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึ่งเปนองคกรพิเศษท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฝรั่งเศส มีความ
เชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50 ตอมาใน
ป 2552 CIRAD ไดจัดตั้งบริษัทยอยชื่อบริษัท ปาลมเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรั่งเศส) แลวโอนหุนท่ีถืออยูใน
บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด ท้ังหมดใหแก บริษัท ปาลมเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝร่ังเศส) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันซึ่งเปนสวนของบริษัทเองจํานวน  

24,564.44 ไร เมื่อรวมกับพ้ืนท่ีท่ีสัมปทานท่ีบริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมท้ังหมด 
41,539.69 ไร หรือ 6,646.35 เฮกตาร  ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมขนาดใหญ แตบริษัทก็ยังคงตองซื้อผล
ปาลมสดจากภายนอกเพ่ือเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงปจจุบันมีกําลังการผลิต 75 ตันผล
ปาลมสดตอช่ัวโมง  โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ นํ้ามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ สวนผลิตภัณฑอื่นๆ น้ัน
เปนผลพลอยไดจากการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 

 
 
โครงสรางรายได 
 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2556 ปี 2557 (ปรบัปรงุใหม่) ปี 2558 

ล้านบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
นํ้ามันปาลมดิบ 1,133 83.80 953 82.51 1,041 82.62
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 134 9.91 146 12.64 164 13.01
อื่นๆ 85 6.29 55 4.85 55 4.37

รวมมลูค่าการจาํหน่าย 1,352 100.00 1,155 100.00 1,260 100.00
หมายเหตุ : การจาํหนายผลิตภัณฑขางตนดําเนินการโดย UPOIC  

 
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 
 

1. นํ้ามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนน้ํามันท่ีไดจากการสกัดผลปาลมสด โดยมีอัตราเปอรเซ็นต
นํ้ามันมากนอยข้ึนอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสดท่ีซื้อจากเกษตรกรรายยอยจะ
ไดอัตราการสกัดนํ้ามันอยูท่ีรอยละ 15–17 แตถาเปนผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองจะไดอัตราการการสกัด
นํ้ามันรอยละ 17-19 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 

 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 6 

2. นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันท่ีไดจากการสกัดเมล็ดในปาลม โดยมี
อัตราการสกัดนํ้ามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารสัตว  

 
นํ้ามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น เชน นํ้ามันปรุง

อาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเคก เนยโกโก  ไอศครีม  ครีมเทียม  สบู  แชมพู เทียนไข กลีเซอ
รีน สีอะมินส สวนผสมอาหาร เคมีภัณฑ เคลือบดีบุก  อาหารสัตว และอื่นๆ นอกจากนี้ ในปจจุบัน นํ้ามันปาลมยัง
ใชเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงเปนพลังงานทางเลือก เพ่ือทดแทนการใชนํ้ามันปโตรเลียมได 

 
นํ้ามันปาลมเปนน้ํามันที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมท่ีสูงกวา และมีเบตาแคโรทีนสูง ซ่ึงเปนประโยชน

ตอสุขภาพ นอกจากน้ันยังมีการดูดซับท่ีต่ํากวานํ้ามันพืชชนิดอื่น ทําใหไมเคลือบติดสิ่งท่ีทอด ทําใหอาหารที่ทอดมี
สีสวย และเก็บไวไดนาน  

 
การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ 

 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 

1. บัตรสงเสริมการลงทุน 
บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติ

ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามรายละเอียดดังนี้ 
1.1 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1043(2)/2548 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการ

สกัดนํ้ามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอช่ัวโมง และสําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิง

น้ํามันปาลมดิบ
Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน การสกัดใหบริสุทธ์ิ
Hydrogenation Refining

- นํ้ามันปาลมผานกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู นํ้ามันปาลมสเตรียรีน นํ้ามันปาลมโอเลอีน - สบู

- มาการีน - ครีมใสขนม - เคลือบดีบุก

- Vanaspati - ผลิตภัณฑ เบเกอรี่ แยกตัว เติมไฮโดรเจน แยกสวน เติมไฮโดรเจน - หมึกพิมพ

- ไขมันผสม - เครื่องสําอาง - นํ้ายาขัดเงา

- ไขมันสําหรับทอด - ไขมันสําหรับทําขนมปง กลีเซอรีน - ไขมันผสม - น้ํามันสําหรับทอด - ไขมันผสม - ผงซักฟอก

- Sandwich Spread - ไขมันสําหรับทําพาย - Vanaspati - น้ํามันสําหรับปรุงอาหาร - มาการีน - เครื่องสําอาง

- ไขมันนม - ไอศกรีม - ไขมันสําหรับทําเบเกอรี่ - น้ํามันสลัด - เนยโกโก - สารหลอล่ืน

- ไขมันผสมชอคโกเลตสําหรับเคลือบ - Emulsifier - ไขมันทําลูกกวาด - บิสกิต

- สวนประกอบในสารเคมี

กรดไขมัน

- สบู  - เทียนไข    - สี    - สารตึงผิว  - เรซิน  - เอสเทอร

กรดไขมัน - แอลกอฮอล  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

การแยกสวนและการสกัด การนําไปใชประโยชนอ่ืนๆ
Fractionation Technical Uses
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ชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต ซ่ึงบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบ
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนด
ระยะเวลา 8 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน  บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 
7 มกราคม 2552 

1.2 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2245(9)/2550 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 
สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต ซ่ึงบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการ บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2553 

1.3 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1262(2)/2550 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550 
สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพันธุปาลมของการรวมคา ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซ่ึง
การรวมคาไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลว เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 

 
2.  พื้นท่ีปลูกปาลมลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตท่ีผานมา เน่ืองจากที่ดินสัมปทานลดลง 
บริษัทฯ ไดเชาท่ีดินในการทําสวนปาลมนํ้ามันจากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ

บริษัทฯ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานท่ีดินสองแหงคือชัยบุรีและเคียนซาจากบริษัท พันธศรี จํากัด 
และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ตามลําดับ ซ่ึงท้ังสองเปนบริษัทยอยของบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด ท่ีดิน
สัมปทานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมปาไมคือ  

- สัมปทานที่ดินอําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร หมดอายุในวันท่ี 1 มกราคม 
2558  โดยบริษัทและบริษัทยอยไดยื่นขออนุญาตเขาทําประโยชนกับกรมปาไม จํานวนพ้ืนที่ 6,513 
ไร ซ่ึงอยูในระหวางการดําเนินการพิจารณาของกรมปาไม   

- สัมปทานท่ีดินอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10,600 ไร หมดอายุในวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2557 บริษัทยอยไดจดทะเบียนทําสัญญาเชาท่ีดินกับกรมธนารักษ เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 
2557 จํานวนพื้นท่ี 4,294 ไร  
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2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

ก.   นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ 
 

- กลยุทธการแขงขัน 
 

อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมของไทยมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็นไดจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ํา และ
นอกจากนั้นน้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวานํ้ามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหในสถานการณทั่วไปน้ํามันปาลมไมมีปญหา
ดานตลาดรองรับท้ังตลาดภายในและตางประเทศ ท่ีผานมาบริษัทฯผลิตน้ํามันปาลมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ในประเทศเปนหลัก หากในบางป ท่ีมีผลผลิตออกมามากเกินความตองการในประเทศ เน่ืองจากสภาพดินฟา
อากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่ราคานํ้ามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ 
บริษัทฯก็จะสงออกเพ่ือท่ีจะเปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหบริษัทฯ สามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทางตรงกันขาม
ถาผลผลิตปาลมสดออกมานอย ก็จะเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด ซ่ึงมีผลทําใหตนทุนสูงขึ้น 

เพ่ือท่ีจะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูในระดับต่ํา โดย
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอยท่ีสุด และเพ่ิมปริมาณผลปาลม
สดเขาสูกระบวนการผลิต  

 

- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
 

ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกล่ันน้ํามันปาลม ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 16 โรงงาน มีกําลังการผลิต
ท้ังสิ้นประมาณ 2.5 ลานตัน-วัตถุดิบตอป  ดังน้ันในชวงท่ีผลปาลมสดมีปริมาณนอย จะทําใหปริมาณนํ้ามันปาลม
ดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชนํ้ามันปาลมท้ังหมดในประเทศ ซ่ึงบางครั้งรัฐบาลตองมีการอนุมัติใหมีการ
นําเขานํ้ามันปาลม เพ่ือบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณนํ้ามันปาลมในระบบ 

ในทางตรงขามในชวงท่ีมีผลปาลมสดออกมามาก ก็จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบมีปริมาณมาก
เชนเดียวกัน  ซ่ึงบริษัทก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขายในประเทศ  

 

- การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
 

บริษัทฯไดจําหนายน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบแกโรงงานกล่ันน้ํามันพืชบริสุทธิ์และ
โรงงานผลิตไบโอดีเซลเปนหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี กากเมล็ดในปาลม
จะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเล้ียงสัตวท่ีอยูบริเวณใกลเคียงโรงงานเพื่อเปนอาหารสัตว  ผูจัดการ
ฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการควบคุมของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา 
จุดหมายปลายทางท่ีจะสง และคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ  นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม   

 

-  การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
 

ในป 2558 บริษัทฯ ไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ  
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ข. ภาวะการแขงขัน 

 
ภาพรวมป 2558  
 

ป 2558 
ปริมาณการผลิต (เมตริกตัน) ราคา (บาทตอกิโลกรัม) 

เหตุการณสําคัญ 
ผลปาลมสด นํ้ามันปาลมดิบ ผลปาลมสด นํ้ามันปาลมดิบ

ไตรมาสท่ี 1 2,326,485 363,059 5.82 33.46 
ปริมาณสต็อคนํ้ามันปาลมดิบในเดือน 
ม.ค.เหลือเพียง 117,197 ตัน รัฐบาล
อนุมัติใหนําเขา CPL 50,000 ตัน

ไตรมาสท่ี 2 4,245,500 713,767 4.51 26.58 

ผลผลิตปาลมสดสูงสุดในเดือน พ.ค. ที่ 
1.57 ลานตัน ราคาตกต่ํา รัฐบาลออก
ประกาศ ส.กกร. กําหนดราคาแนะนํา
ฉบับแรก 
ในขณะที่ อคส.ประกาศรับซ้ือนํ้ามัน
ปาลมดิบจํานวน 100,000 ตันจากโรง
สกัดฯ เพ่ือดูดซับนํ้ามันปาลมสวนเกิน

ไตรมาสท่ี 3 2,958,550 533,100 3.90 24.34 

ในเดือน ส.ค. ราคานํ้ามันปาลมดิบใน
ตลาดโลกออนตัวต่ําสุดที่ 1,867 ริง 
กิตตอตัน  ในขณะท่ีปริมาณสต็อค
นํ้ามันปาลมดิบในประเทศไทยสูงสุดที่ 
462,109 ตัน รัฐบาลออกประกาศ 
ส.กกร. จํานวน 2 ฉบับ 

ไตรมาสท่ี 4 2,437,940 458,548 4.38 24.96 

ปริมาณผลผลิตปาลมสดในประเทศ
ลดลงอยางเห็นไดชัด  
ปริมาณสต็อคนํ้ามันปาลมของประเทศ
มาเลเซียสูงสุดเปนประวัติการณที่ 
2.91 ลานตันในเดือน พ .ย .  ราคา
นํ้ามันดิบเบรนท (Brent) และเวสต
เท็กซัส (WTI) ลดลงต่ําสุดในรอบ 11 
และ 6 ปตามลําดับ รัฐบาลออก
ประกาศ ส.กกร. จํานวน 4 ฉบับ

รวม 11,968,475 2,068,475 
ที่มา : ตัวเลขจากกรมการคาภายใน 
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 ภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมป 2558 นับวามีความผันผวนอยางยิ่ง  ปริมาณผลผลิตปาลมสดโดยรวม
ในป 2558 มีจํานวนใกลเคียงกับผลผลิตในป 2557 ท่ี 12 ลานตัน ในขณะท่ีปริมาณผลผลิตในแตละเดือนยังคงผัน
ผวน โดยมีผลผลิตปาลมสดต่ําสุดในเดือนมกราคมท่ีประมาณ 4 แสนตันและสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1.57 ลาน
ตัน  รูปแบบการเคล่ือนไหวของราคาในประเทศในป 2558 คอนขางแตกตางจากในอดีต ท่ีสวนใหญราคาต่ําสุดจะ
ปรากฏอยูในชวงไตรมาสท่ี 2 ของแตละป เน่ืองจากเปนชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาด 
 
 

รูปท่ี 2 : ปริมาณและราคาผลปาลมสดรายเดือน
 

 
ที่มา : กรมการคาภายใน 

 
 
 ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบท้ังประเทศในป 2558 อยูท่ี 2,068,475 ตัน (2557 : 2,000,610 ตัน) อัตราการ
สกัดนํ้ามัน (Oil Extraction Rate : OER) โดยเฉล่ียท้ังปอยูท่ีรอยละ 17.53 (2557 : รอยละ 17.18) อัตราการสกัด
นํ้ามันท่ีวัดไดน้ันต่ํากวามาตรฐานท่ัวไป เน่ืองจากมีการแขงขันกันในระดับสูงเพ่ือซื้อผลปาลมสดและการประกอบ
กิจการของลานเทปาลมนํ้ามันเกิดข้ึนอยางเสรี โดยไมมีมาตรการใดๆ เขามาควบคุมดูแล ซ่ึงทําใหจํานวนลานเท
อิสระเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันลานเทมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 แหงท่ัวประเทศ 
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รูปท่ี 3 : ปริมาณการผลิต และอัตราการสกัด
นํ้ามันปาลมดิบ (OER) รายเดือน 

 
ที่มา : กรมการคาภายใน 

 

 การเคล่ือนไหวของราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศเฉลี่ยรายเดือนในป 2558 อยูในชวงระหวาง 21.50 – 
36.39 บาทตอกิโลกรัม (2557 : 24.27 – 34.50 บาทตอกิโลกรัม) ในขณะที่ราคาเฉล่ียรายเดือนของผลปาลมสดใน
ประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 3.56 – 6.31 บาทตอกิโลกรัม (2557 : 3.91 – 6.09 บาทตอกิโลกรัม) (ตัวเลขจาก
กรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉล่ียท้ังปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบท่ี 4.65 และ 27.33 บาทตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ (2557 : 5.00 และ 28.57 บาทตอกิโลกรัม) 
 

รูปท่ี 4 : ราคานํ้ามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. 
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย 

 
ที่มา : กรมการคาภายใน 
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เหตุการณดังกลาว ทําใหประเทศไทยสงออกไมได เกิดสต็อคนํ้ามันปาลมสะสม และนําไปสูแรงจูงใจในการลักลอบ
นํานํ้ามันปาลมราคาถูกเขามาโดยผิดกฏหมาย ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปนํ้ามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2558 
อยูท่ี 334,692 ตัน เมื่อเทียบกับ 167,591 ตัน ณ สิ้นป 2557  
 
 

รูปท่ี 5 : ปริมาณน้ํามันปาลมดิบคงเหลือและ 
             การเคล่ือนไหวของราคารายเดือน 

 
ที่มา : กรมการคาภายใน 

 
 
เหตุการณสําคัญ 
 
(1) ป 2558 เปนปท่ีรัฐบาลเขาแทรกแซงตลาดปาลมนํ้ามันและน้ํามันปาลมอยางตอเนื่อง โดยการกําหนดราคา

แนะนําข้ันต่ํา ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน  ดังนั้น ราคาท่ีควรเคล่ือนไหวไป
ตามกลไกตลาดสะทอนอุปสงคอุปทานท่ีแทจริงจึงถูกบิดเบือน และยังเกิดความแตกตางระหวางราคาใน
ประเทศและตลาดโลกในระดับสูง ในระหวางป ภาครัฐมีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) รวมท้ังสิ้นจํานวน 7 ฉบับ เพ่ือกําหนดราคาแนะนําข้ันต่ํา  
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รูปท่ี 6 : ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวา  

 ดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) 
 

ประกาศ ลงวันท่ี 
จํานวนวันท่ี
มีผลบังคับ

ใช 

ราคาแนะนําขั้นตํ่าในการรับซื้อ (บาทตอกิโลกรัม) 
ผลปาลมทะลายและ 

ผลปาลมรวง (OER 17%) 
นํ้ามันปาลมดิบ 

20 พ.ค. 2558 90 4.20 26.20 
8 ก.ย. 2558 30 3.20 20.30 
30 ก.ย. 2558 30 3.50 22.08 
21 ต.ค. 2558 30 3.80 23.84 
11 พ.ย. 2558 30 4.20 26.20 
 4 ธ.ค. 2558 30 4.40 27.37 
28 ธ.ค. 2558 30 4.60 28.55 

 
จากประกาศดังกลาวขางตนมีผลใหประเทศไทยสูญเสียศักยภาพในการสงออกนํ้ามันปาลมดิบ ซ่ึงในป 2557 
มีจํานวน 167,060 ตัน ปริมาณสต็อคนํ้ามันปาลมดิบท้ังประเทศเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจากเดือนกุมภาพันธ 
2558 ซ่ึงมีประมาณ 155,870 ตัน เปน 384,798 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2558    
 
ดังนั้น เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 องคการคลังสินคา (อคส.) ไดออกประกาศรับซ้ือนํ้ามันปาลมดิบ ป 2558 
ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาลมนํ้ามันและน้ํามันปาลมจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบปริมาณ 
100,000 ตัน ในราคา 26.20 บาทตอกิโลกรัม (ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด) เพ่ือดูดซับปริมาณน้ํามันปาลมดิบ
สวนเกินออกจากระบบ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2558 โดยมีระยะเวลาการรับซ้ือนํ้ามันปาลมดิบตั้งแตเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2558 
ระยะเวลาระบายจําหนายและระยะเวลาโครงการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 – มีนาคม 2559  
 
แตเน่ืองจากมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติและเง่ือนไขท่ีไมชัดเจนและไมครอบคลุมเพียงพอ  อีกท้ังยังมีความ
ลาชาไมทันตอสถานการณ  จึงทําใหนโยบายดังกลาวไมสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมยของภาครัฐท่ีตองการ
ชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตามเงื่อนเวลาท่ีกําหนดไว  ทําใหปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมดิบท้ังประเทศสะสม
เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีประมาณ 384,798 ตัน เปน 449,268 ตัน ในเดือนตุลาคม 2558  
 
และเพ่ือชวยดูดซับปริมาณน้ํามันปาลมสวนเกินท่ีเหลือจากการบริโภคอีกทางหนึ่ง กระทรวงพลังงาน โดย
กรมธุรกิจพลังงาน จึงประกาศเพิ่มสัดสวนผสมข้ันต่ําของไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลจากรอยละ 3.5 เปนรอยละ 
6.0  โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 16 เมษายน 2558 และปรับเพ่ิมจากรอยละ 6.0 เปนรอยละ 6.5 โดยใหมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 14 

(2) ราคานํ้ามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉล่ียต่ํากวาป 2557  โดยในป 2558 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาด
ลวงหนากําหนดสงมอบเดือนท่ีสามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) เฉล่ีย
แลวท้ังปอยูท่ีประมาณ 2,235 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,396 ริงกิตตอตันในป 2557 คิดเปนลดลงรอยละ 
6.72 โดยแตะระดับต่ําสุดท่ี 1,867 ริงกิตตอตันเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2558  เน่ืองจากความกังวลในตัวเลข
ทางเศรษฐกิจท่ีแสดงถึงภาวะออนแอของประเทศจีน แมวาในชวงปท่ีผานคาเงินริงกิตของประเทศมาเลเซียจะ
ออนคาลงมารอยละ 30 ซ่ึงนับเปนปจจัยหนุนราคานํ้ามันปาลม  

 
 

รูปท่ี 7 : ราคานํ้ามันปาลมในประเทศมาเลเซีย 
รายเดือน 

 

 
Source: http://www.indexmundi.com 

 
 
(3) ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือของทั้งประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียอยูในระดับสูงมาก โดยในเดือน

พฤศจิกายน ปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือของประเทศมาเลเซียอยูในระดับสูงเปนประวัติการณท่ี 2.91 ลานตัน 
เน่ืองจากอุปสงคจากประเทศอินเดีย สหรัฐฯ และจีนลดลงตอเน่ือง 
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รูปท่ี 8 : ปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือของประเทศ

มาเลเซีย
 

 
 
 

รูปท่ี 9 : ปริมาณผลผลิตนํ้ามันปาลมดิบของ
ประเทศมาเลเซีย 

 

 
ที่มา : Malaysian Palm Oil Board 
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(4) ปจจัยอื่นๆ ท่ีสงผลตอตลาดโดยรวม ไดแก  
 - ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองท่ีออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดอุปทานสวนเกิน และเกิดแรงกดดันไป
ท่ีราคานํ้ามันถั่วเหลือง และตอเน่ืองไปยังราคานํ้ามันปาลม 
 

รูปท่ี 10 : การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคาน้ํามันถั่วเหลืองกับนํ้ามันปาลม 

 

 
 

Source: http://www.indexmundi.com 

 
 
 - ราคานํ้ามันปโตรเลียมท่ีตกต่ําอยางมากในไตรมาสท่ี 4 โดยสัญญาลวงหนานํ้ามันดิบชนิดไลตสวีตครูด 
หรือนํ้ามันดิบเวสตเทกซัสของสหรัฐฯ แตะระดับต่ําสุดในรอบ 6 ปเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 ท่ี 35.35 ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอบารเรล 
 - คาเงินดอลลารสหรัฐฯ ท่ีแข็งข้ึน จากวิกฤติปญหาหน้ีสินของกรีซในไตรมาสแรกของป 2558 
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รูปท่ี 11 : การเปรียบเทียบราคาน้ํามันประเภทอ่ืน 

 
 

กําลังการผลิต  
 
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนโรงสกัดนํ้ามันปาลมจาก 91 โรงในป 2556 เปนประมาณ 128 โรงในปจจุบัน ทําใหกําลัง
การผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 25 - 30 ลานตัน-ผลปาลมสดตอป นับวาสูงกวาปริมาณผลปาลมสดท่ีออกสู
ตลาดในป 2558 ท่ี 12 ลานตันเปนอยางมาก จะเห็นวาอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบอยูต่ํา
กวารอยละ 50 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมีอยูในระดับสูง สงผลตอเสถียรภาพราคาและ
คุณภาพของผลปาลมสด ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย 
 

คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2559 
 
 สถานการณปริมาณผลผลิตปาลมนํ้ามันท่ีออกสูตลาดลดลง และสงผลใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบลดลงไป
ดวยในชวง 2 เดือนสุดทายของป 2558 จะยังคงดําเนินตอไปจนกระทั่งถึงฤดูกาลใหมของผลปาลมซ่ึงจะเริ่มมี
ผลผลิตมากข้ึนในชวงไตรมาสแรกของป 2559  
 
 อยางไรก็ตาม คาดการณวาภาครัฐยังคงตองออกประกาศกําหนดราคาแนะนําข้ันต่ําตอไปในทุกๆ 30 วัน 
โดยการกําหนดราคาแนะนําข้ันต่ําดังกลาว ภาครัฐพยายามกําหนดกรอบราคาตามคุณภาพของผลปาลม  กลไก
ตลาด  และสถานการณปจจุบัน  แตในความเปนจริง มีปจจัยท้ังในและตางประเทศท่ีเขามากระทบการเคลื่อนไหว
ของราคาน้ํามันปาลมเปนจํานวนมากและตลอดเวลา ดังนั้น จึงเกิดผลกระทบท่ีทําใหตลาดเกิดการบิดเบือนและถูก
แบงเปน 2 ตลาด 2 ราคาอีกดวย   
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 พ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปละประมาณ 3 แสนไร จากการปรับเปลี่ยนชนิดพืชท่ี
ปลูก โดยเฉพาะการโคนลมยางพารามาเปนการปลูกปาลมนํ้ามันทดแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติราคา
ยางตกต่ําเปนเวลาติดตอกัน อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการทําลายปาหรือพ้ืนท่ีสงวนของรัฐลดลงสืบเนื่อง
จากการเขมงวดของนโยบายรัฐบาล  เหตุผลดังกลาวควรทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนในแตละป  แตจากขอเท็จจริง ปจจัย
จากสภาพอากาศยอนหลังไปประมาณสองปมีผลกระทบตอผลผลิตเปนอยางมาก จะเห็นไดจากปริมาณผลผลิต
ปาลมนํ้ามัน จํานวน 11.9 ลานตัน ในป 2557 ซ่ึงใกลเคียงกับป 2558 ท้ังนี้ เปนผลมาจากการกระจายตัวของ
นํ้าฝนในสองปท่ีผานมาขาดความตอเน่ืองตลอดจนอุณหภูมิเฉลี่ยมีคาสูงติดตอกัน  
 
 คาดวาปริมาณผลผลิตในป 2559 จะสูงข้ึน อยูท่ีประมาณ 13 – 14 ลานตัน แมวาคาดการณวาผลผลิตตอ
ไรในป 2559 จะลดลง แตจะถูกชดเชยจากจากการขยายพื้นท่ีปลูกแตละปซ่ึงมีผลทําใหพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวเพ่ิมข้ึนเปน
ประมาณ 4.5 ลานไร  
 
 ในป 2559 คาดวาความตองการใชนํ้ามันปาลมเพ่ือการบริโภคจะมีประมาณ 1 ลานตัน ใกลเคียงกับป 
2558 สําหรับความตองการใชนํ้ามันปาลมเพ่ือผลิตไบโอดีเซล ยังคงขึ้นอยูกับราคานํ้ามันปโตรเลียมและราคา
นํ้ามันปาลมดิบในประเทศเปนหลัก  หากในระยะยาวราคาน้ํามันปโตรเลียมโดยเฉลี่ยทรงตัวอยูในระดับไมเกิน 40 
ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล นโยบายของกระทรวงพลังงานท่ีจะบังคับใช B10 และ B20 อาจตองชะลอออกไป
หรือไม ในป 2559 จึงมีความเปนไปไดวาสัดสวนการผสมน้ํามันปาลมในน้ํามันดีเซลจะยังคงอยูท่ีรอยละ 6.5 
ตลอดท้ังป   ซ่ึงก็จะทําใหปริมาณความตองการใชนํ้ามันปาลมเพ่ือผลิตไบโอดีเซลอยูท่ีประมาณ  8 แสนตัน  
 
 โดยรวมแลว การเคล่ือนไหวของราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศในป 2559 คาดวาจะยังคงเกิดสวนตาง
ของราคาในระดับสูง โดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาน้ํามันปาลมดิบตลาดโลก โดยอยู
ท่ีระดับ 25-26 บาทตอกิโลกรัม และราคาผลปาลมสดท่ีประมาณ 4.00-4.50 บาทตอกิโลกรัม ตราบใดที่ราคานํ้ามัน
ปโตรเลียมโดยเฉล่ียทรงตัวอยูในระดับไมเกิน 60-70 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล  และราคาน้ํามันปาลมดิบใน
ตลาดโลกโดยเฉลี่ยในป 2559 คาดวาจะอยูท่ีประมาณ 2,400 ริงกิตตอตัน ปรับตัวสูงข้ึนจากป 2558 ประมาณรอย
ละ 10  

 
ปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของโลกในป 2559 

 
1.ราคาน้ํามันปโตรเลียม : การดิ่งลงของราคาน้ํามันปโตรเลียม ซ่ึงลดลงไปท่ีระดับต่ํากวา 30 ดอลลาร

สหรัฐฯ ตอบารเรลในชวงปลายป 2558 ไดสรางความกดดันมายังตลาดน้ํามันปาลมทันที การประกาศกลับมาของ
ประเทศอิหรานท่ีจะเพ่ิมการผลิตน้ํามันดิบเขามาในระบบ ทําใหมีแนวโนมวาราคานํ้ามันปโตรเลียมนาจะยังคงอยู
ในระดับต่ําตอไป  ทางดานอุปสงค ตองรอดูวาเศรษฐกิจประเทศจีน ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับสองของโลกและยัง
เปนประเทศท่ีใชนํ้ามันมากท่ีสุดเปนอันดับสองของโลก จะสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วหรือไม  และหาก
เศรษฐกิจจีนยังไมฟนตัว โอกาสท่ีราคานํ้ามันปโตรเลียมจะปรับตัวสูงข้ึนก็นาจะเกิดขึ้นไดยาก 

2. ปรากฏการณเอลนีโญ : ยังคงมีการคาดการณถึงภาวะแหงแลงอันจะเกิดจากปรากฏการณเอลนีโญใน
ป 2559 แมวาในขณะนี้ยังไมสามารถประเมินความรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้นไดแนชัด อยางไรก็ตาม คาดวาจะสงผลเพียง
เล็กนอยตอราคาน้ํามันปาลม เน่ืองจากปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมของโลกทรงตัวอยูในระดับสูง แตมีความเปนไป
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ไดวาสถานการณราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกในชวงคร่ึงปแรกของป 2559 อาจจะปรับตัวสูงขึ้นไดจากกระแส
ขาวดังกลาว 

3. ราคาของ seed oil : แนวโนมขาขึ้นของราคาน้ํามันปาลมดิบอาจถูกจํากัดโดยราคาของ seed oil ใน
กลุมประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่คาดวายังคงทรงตัวอยูในระดับต่ําตลอดท้ังป  

4. โครงการบังคับใชไบโอดีเซลของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย : ประเทศมาเลเซียมีแผนบังคับใช 
B10 ทดแทน B7 ภายในเดือนตุลาคม 2559 สวนประเทศอินโดนีเซีย ก็มีไดประกาศจัดสรรการใชไบโอดีเซลใน
ปริมาณ 1.86 ลานกิโลลิตรในชวงเดือนพฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559 เพ่ือระบายสต็อคนํ้ามันปาลมในระบบ
ออกไป โดยจะมีการนําภาษีสงออกน้ํามันปาลมมาเปนกองทุนอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในประเทศ
ท่ีใชน้ํามันปาลมในสัดสวนท่ีสูงขึ้น 

5. การจัดตั้งสภาประเทศผูผลิตน้ํามันปาลม (Council of Palm Oil Producing Countries - CPOPC) : 
เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย สองผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญสุดของโลกไดลง
นามในสัญญาจัดตั้งสภาประเทศผูผลิตน้ํามันปาลม (CPOPC) มีหลักการเชนเดียวกับกลุมประเทศผูสงออกน้ํามัน
ปโตรเลียม (Organization of Petroleum Exporting Countries : OPEC) โดยการลงขันประเทศละ 5 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ เพ่ือใชในการดําเนินการดานตางๆ และจะมีการชักชวนประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมอื่น ๆ อาทิ บราซิล 
โคลัมเบีย ไทย กานา ไลบีเรีย ไนจีเรีย ปาปวนิวกินี ฟลิปปนส และอูกานดา เขารวมเปนสมาชิกเพ่ือสรางความ
แข็งแกรงในกลุมในดานการตอรองทางการตลาดและสรางเสถียรภาพดานราคา โดยการบริหารจัดการสต็อคนํ้ามัน
ใหมีความสอดคลองกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมท่ีกําลังประสบปญหาจาก
ราคาตกต่ําและแกปญหาการทําสวนปาลมท่ีไมยั่งยืน    
 

จํานวนคูแขงขัน 
 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากท่ีสุด รองลงมาคือ สุราษฎร

ธานี ชุมพร ตรัง สตูล และในจังหวัดอื่นๆ ในปจจุบัน โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมมีจํานวน 128 โรงงาน สวนใหญ
กระจายอยูในเขตท่ีมีการเพาะปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกําลังการผลิต
รวมประมาณ 25 ลานตันทะลายปาลมสดตอป  
 

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง 
 
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีใหญแหงหนึ่งใน

ประเทศไทย ซ่ึงทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบบริษัทอื่นในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวนของโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมงนั้น ถือวาเปนโรงสกัดขนาดกลาง 

 
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 

 
ถึงแมวาการเปดเสรี AEC จะเปนการเปดโอกาสใหคูแขงท้ังในและตางประเทศสามารถนําเขานํ้ามันปาลม

บริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทได แตเน่ืองจากการนําเขานํ้ามันปาลมบริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk 
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และขนสงทางเรือ เพ่ือสูบถายลงรถแทงคนํ้ามันอีกครั้ง ซ่ึงจะทําใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมท้ังมี
ตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคานํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ท่ีนําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก 

ท่ีผานมา การนําเขานํ้ามันปาลมจากตางประเทศ สามารถปฏิบัติไดภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการ
คลังสินคาเทาน้ัน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนน้ํามันเฉพาะหนา หากสถานการณการขาดแคลนน้ํามันปาลมยังคง
มีอยู โดยเฉพาะ เมื่อมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเซล อันเปนพลังงานทางเลือก รัฐบาล
จําเปนตองพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AEC โดยมีขอจํากัดนอยท่ีสุด ซ่ึงนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาท้ัง
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากกลไกตลาดสามารถทําหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเต็มท่ี สงผล
ใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ในขณะที่มีตนทุนการผลิตท่ีลดลง ในอนาคต หากผูประกอบการสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และหันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนา
ดานอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพ่ือเพ่ิมมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน  
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑเพื่อจาํหนาย 
 

ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ 
 
บริษัทฯ มีโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกัดนํ้ามันจากเมล็ดในปาลมดิบ (CPKO) 

ตั้งอยูเลขท่ี 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
 
ปริมาณการผลิตเต็มท่ีของผลิตภัณฑ (ตัน)  
 

แผนกน้ํามันปาลมดิบ      2556      2557      2558 

     ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มท่ี   450,000   450,000   450,000

     นํ้ามันปาลมดิบ (18%)     81,000     81,000     81,000

     เมล็ดในปาลม (5.25%)     23,625     23,625     23,625 

แผนกน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ  

     เมล็ดในปาลมท่ีใชในการผลิตเต็มท่ี 30,000 30,000 30,000

     นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%) 12,300 12,300 12,300

     กากเมล็ดในปาลม (52%) 15,600 15,600 15,600

หมายเหตุ  กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลังการผลิตเต็มท่ีท่ีออกแบบไว เนื่องจากความแตกตาง
ของปริมาณผลปาลมสดท่ีเขาสูกระบวนการผลิต ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝนที่ตกในแตละป 

 
การจัดหาวัตถุดิบ 
เน่ืองจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองท่ีปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัทตองรับซื้อจาก

เกษตรกรรายยอย เพ่ือท่ีจะเพ่ิมปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯท่ีจะปอนเขาสูโรงงาน  
 
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
ปริมาณผลผลิตปาลมสดข้ึนอยูกับระดับนํ้าฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมท่ีจะใหไดนํ้ามัน

ปาลมดิบในอัตราสูงข้ึนอยูกับวิธีการตัดและเก็บเก่ียว เน่ืองจากการดูแลท่ีดีและมีมาตรฐานในการเก็บเก่ียว ทําให
คุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯน้ันอยูในเกณฑดีและใหอัตราการสกัดนํ้ามันปาลมดิบสูงกวาซ้ือจาก
เกษตรกรรายยอย 

แตเนื่องจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม ซ่ึงมีจํานวนโรงงาน
เพ่ิมข้ึนในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันกันซ้ือผลปาลมสด ในขณะที่อัตราการสกัดนํ้ามันปาลมท่ีไดคอนขางต่ํา 
สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศท่ีไมสม่ําเสมอ บางปน้ําทวม บางปแหงแลง อัตราการขาดน้ําในดินทําใหผล
ปาลมสดท่ีไดน้ันใหนํ้ามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และการเก็บเก่ียวของเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามันรายยอยไมได
มาตราฐาน คือมีการเก็บเก่ียวผลปาลมกอนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะในชวงท่ีผลปาลมสดมีราคาสูง 
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ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอไร และอัตรา
การสกัดนํ้ามันปาลมดิบ เทากับของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายใหคําแนะนําแกผูปลูกปาลมนํ้ามันท่ี
ตองการปรับปรุงคุณภาพปาลมนํ้ามันตามมาตรฐานทั้งดานการดูแลรักษาและผลผลิตตอไร เพ่ือใหผลผลิตท่ีสง
ปอนเขาสูโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบน้ันมีคุณภาพมากขึ้นนอกจากนั้น ผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยยังสามารถขอ
เขาเยี่ยมชมสวนของบริษัทฯไดอีกดวย 

บริษัทฯไดมีการคัดคุณภาพของผลปาลมสดจากผูปลูกปาลมนํ้ามัน ณ จุดรับซ้ือ แตวิธีการน้ีไมสามารถ
ทําไดในชวงท่ีผลปาลมสดมีปริมาณนอย นอกจากนั้นบริษัทฯยังไดมีการแนะนําผูปลูกปาลมนํ้ามันเก่ียวกับ
คุณภาพของผลปาลมสดท่ีควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเช่ือวาโปรแกรมการใหคําแนะนําแกผูปลูกปาลมนํ้ามัน
ท่ัวไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดท่ีจะปอนเขาสูโรงงานใหมีคุณภาพดีข้ึนและเปนการเพิ่มอัตราการ
สกัดนํ้ามันดวย โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซ้ือผลปาลมสดใหสูงข้ึนตามอัตราการสกัดนํ้ามัน  ทั้งน้ีเพ่ือเปน
การจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผลปาลมสดที่มีคุณภาพเขาสูโรงงาน 

สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดนํ้ามันปาลมดิบท่ีมีผลตอการใชวัตถุดิบนั้น เน่ืองจากบริษัทไดใชแบบ
มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แลว  ดังนั้นการปรับปรุงเพ่ือใหการผลิตมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูกับการใช
อุปกรณเคร่ืองจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม บริษัทฯเห็นวาไมมีเทคโนโลยีใหมๆท่ีไดพิสูจนแลวมา
ทดแทน แตอาจมีเทคโนโลยี่อื่นๆท่ีมีผลตอการใชวัตถุดิบหรือปรับปรุงใหดีข้ึน ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคุมคากับเงินท่ีลงทุน
หรือไม โดยบริษัทฯยังคงคนควาเทคโนโลยี่ใหมๆเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเน่ือง รวมถึงการลด
อัตราสูญเสียน้ํามัน การกําจัดมลภาวะท่ีเกิดจากการกระบวนผลิตซึ่งเปนพิษตอสิ่งแวดลอม  

 
การปลูกปาลมทดแทน 

โครงการปลูกปาลมทดแทน ในพ้ืนท่ีท่ีเปนสัมปทานในสวนเคียนซา ซึ่งบริษัทยอยไดรับการตอสัญญาเชา
กับกรมธนารักษในพ้ืนท่ีครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีท่ีทําประโยชน บริษัทไดเริ่มดําเนินการปลูกปาลมทดแทนในป 2558 ซ่ึง
คาดวาจะแลวเสร็จในป 2563 

 
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ 
บริษัทฯมีการซ้ือผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดท่ีบริษัทฯ ซ้ือผล

ปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดท้ังหมด  
 
สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ 
เน่ืองจากวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขาสูกระบวนการ

ผลิตโรงงานสกัดนํ้ามันภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลมเพ่ิมสูงข้ึนเกินกวา
มาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงมีผลใหถูกตัดราคาเมื่อมีการสงมอบ ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไม
มีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาในรูปของน้ํามันปาลมดิบ หรือนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ 
ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยภาครัฐ 
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ข.   ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
การบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง กลไกการปฏิบัติงาน

ท่ีจะควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการน้ันจะสงผานมายังการฝกปฏิบัติของพนักงานและ
ผูบริหารของบริษัทตองมีจริยธรรมในการบริหารงาน บริษัทฯไดมีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหแนใจวา
กระบวนการผลิตจะกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด โดยในป 2547 บริษัทไดเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 เพ่ือใหโครงการบริหารสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และไดรับการรับรองในเดือน
พฤษภาคม 2549 

โรงงานสกัดนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบน้ันจะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียท่ีเปนชีวภาพ
น้ันมีเพียงเล็กนอยมาก ซ่ึงจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 

สําหรับโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบน้ันมีของเสียดังตอไปนี้ 
ของเหลว 
ขี้นํ้ามันและของเหลวจากหมอน่ึงน้ันจะถูกดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพ่ือรอจําหนายเปนน้ํามันท่ีมี

คุณภาพต่ํา ในสวนท่ีเหลือจะถูกสงลงในบอนํ้าเสียของบริษัทฯ 
นํ้าเสียของบริษัทฯจะถูกปลอยลงในบอนํ้าเสีย บอนํ้าเสียมีท้ังหมด 8 บอ และน้ําเสียจะไหลลงทีละบอๆ

อยางตอเนื่อง ซ่ึงในชวงนี้มีการยอยสารชีวะภาพ การไหลของนํ้าเสียในบอนํ้าเสียน้ันบริษัทใชระบบน้ําตกคือไหล
ลงทีละบอซ่ึงมีระดับลดหล่ันกันลงมา บอน้ําเสียสี่บอแรกจะลึกสําหรับการยอยสลายโดยไมใชออกซิเจน และบอนํ้า
เสียสองบอสุดทายจะตื้นเพ่ือท่ีจะใหออกซิเจนชวยยอยสลาย นํ้าเสียท่ีถูกยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูท่ีเก็บนํ้าเสีย
ในสวนของบริษัทฯ ซ่ึงเปนท่ีสูงโดยใชทอใตดิน นํ้าเสียท่ีเก็บไวในสวนของบริษัทฯจะปลอยลงสูรองคูนํ้าท่ีตื้น
กระจายอยูในสวน เพ่ือใหซึมเขาสูผิวดินเปนการเพ่ิมสารอาหารในดินแทนการใสปุยตอไป ระบบน้ีเปนเทคโนโลยี
ท่ีไดพิสูจนแลวและโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบหลายโรงงานนิยมใชกัน รองคูนํ้าสําหรับนํ้าเสียนี้จะมีระยะเวลาการ
ดูดซึมและระยะเวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทใชเน้ือท่ีมากกวา 850 ไร สําหรับการกระจายน้ําเสียท่ี
บําบัดแลวลงสูดินและถูกควบคุมดูแลดวยพนักงาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียท่ีจะปลอยลงสูแมนํ้าลําคลองตองไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร บริษัทฯ 
ไมไดปลอยนํ้าเสียท่ีบําบัดแลวลงสูแมนํ้าลําคลอง แตจะนําไปใชประโยชนในสวนของบริษัทฯ ดังกลาวแลวขางตน 
บอนํ้าเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ ตะกอนที่ขุดออกจากบอนํ้าเสียนั้นจะถูกเก็บไวในบอตากแหงเปนระยะเวลา 1 
ปเพ่ือใหเกิดสารอาหารท่ีมีคุณภาพ ตะกอนที่ตากแหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯ
สําหรับทดแทนปุยในชวงหนารอน  

ของแข็ง  ไดแก  ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร, เปลือกเมล็ดปาลม, ข้ีเถา ควันดําและเขมา ทะลายเปลาถูก
นําไปปกคลุมหนาดินในสวนของบริษัทฯเพ่ือทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลมจะเปนเชื้อเพลิงแก Boiler 
หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอื่นท่ีตองการ ตะกอนที่ขุดจากบอน้ําเสียจะใชเปนประโยชนในสวนของ
บริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของน้ําผสมตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดรองน้ํารอบสวนเพื่อดักน้ําไหลลงสู
ท่ีอื่น  บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงเครื่อง Boiler และการปอนเชื้อเพลิงเขาสู Boiler ซ่ึงมีผลตอการลดควันดําและ
เขมาของโรงงาน อยางไรก็ตามควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบท่ีเปนปญหาอยูน้ีอาจ
มาจากเชื้อเพลิงท่ีปอน เชน ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลม คาควันดําและเขมาของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 320 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 24 

 
2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 
                -   ไมมี   - 
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3. ปจจัยความเสี่ยง 
 

1. พืน้ทีป่ลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพืน้ท่ีสมัปทาน 
 
พ้ืนท่ีสัมปทานของบริษัทยอยสองแหงจํานวนประมาณ 21,349 ไร โดยแบงเปนสวนเคียนซา 

8,467.44 ไรและสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร  ซึ่งคิดเปนรอยละ 47.1 ของพื้นท่ีปลูกปาลมท้ังหมด
ของบริษัทและบริษัทยอยหมดอายุสัมปทานลงในเดือนกรกฎาคม 2557 และเดือนมกราคม 2558 
ตามลําดับ โดยท่ีสวนเคียนซาไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษไดรับสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุจํานวน 4,294 
ไร เปนระยะเวลา 15 ป ซ่ึงคิดเปนพ้ืนท่ีจํานวนครึ่งหน่ึงของพ้ืนท่ีเดิมท่ีเขาทําประโยชน ทําใหพ้ืนท่ีปลูก
ปาลมลดลงคิดเปนรอยละ 9.4 ของพื้นท่ีปลูกปาลมท้ังหมด 

ในขณะท่ีสวนชัยบุรี ซ่ึงอยูในระหวางดําเนินการขออนุญาตเขาทําประโยชนกับกรมปาไมน้ัน ก็
ยังมีความไมแนนอนในนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงหากสวนชัยบุรีไมไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน หรือ
ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีท่ีลดลงจากเดิม มีผลใหบริษัทตองรับซ้ือผลปาลมสดจาก
บุคคลภายนอกในสัดสวนสูงขึ้นเพ่ือทดแทนผลปาลมสดท่ีขาดไปจากพ้ืนท่ีสัมปทานสงผลใหตนทุน
วัตถุดิบสูงขึ้น  

นอกจากนี้ ในป 2558 บริษัทไดเริ่มปลูกปาลมทดแทนในพ้ืนท่ีท่ีไดทําสัญญาเชาไปแลวจํานวน 
1,246 ไร และวางแผนที่จะดําเนินการตออีกจํานวน 1,410 ไร ในป 2559 สวนท่ีเหลืออีกจํานวน 1,434 
ไร จะดําเนินการในป 2563 ซ่ึงในระยะเวลาดังกลาวจะมีผลใหผลปาลมในพื้นท่ีดังกลาวลดลง มีผลให
บริษัทตองรับซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนสูงข้ึน สงผลใหตนทุนวัตถุดิบสูงข้ึน 

 

2. พืน้ทีป่ลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพืน้ท่ีที่ถูกประกาศเปนเขตปฎิรูปท่ีดิน 
 

บริษัทมีพ้ืนท่ีปลูกปาลม 2 แปลง ถูกประกาศเปนเขตปฎิรูปท่ีดิน ภายหลังจากท่ีบริษัทเขาไป
ดําเนินการปลูกปาลมแลวเปนเวลา 6 ป และ 17 ป ตามลําดับ โดยในป 2547 สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดกระบี่ไดมีหนังสือแจงใหบริษัทเขาสูกระบวนการตามกฎหมายปฎิรูปท่ีดิน  ในป 2548 บริษัททํา
หนังสือแจงสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน พรอมสงหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอพิสูจนสิทธิในท่ีดินแปลงดังกลาว 
เน่ืองจากบริษัทเปนผูครอบครองและเขาทําประโยชนพ้ืนที่ดังกลาวกอนมีการประกาศเปนปาสงวน
แหงชาติและกอนประกาศเปนเขตปฎิรูปท่ีดิน ตอมาป 2551 สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกระบี่  มี
หนังสือแจงมายังบริษัทเพ่ือใหเขาสูกระบวนการกระจายสิทธิ  ซึ่งการกระจายสิทธิบางสวนไดเสร็จส้ินลง
ในป 2553 มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,994.1 ไร คิดเปนรอยละ 10.9 ของพื้นท่ีปลูกปาลมท้ังหมด  และในจํานวน
น้ี บริษัทไดตรวจสอบพบในภายหลังวามีพ้ืนท่ีประมาณ 1,459 ไร เปนพ้ืนท่ีท่ีทับซอนกับโฉนดท่ีดินของ
บริษัท ซ่ึงบริษัทอยูในระหวางการดําเนินการขอใหสํานักงานปฏิรูปท่ีดินยกเลิกพ้ืนท่ีท่ีทับซอนดังกลาวน้ี  
ดังนั้น หากบริษัทเขาสูกระบวนการปฎิรูปท่ีดินตามกฎหมายเสร็จสมบูรณ บริษัทตองสูญเสียท่ีดิน
ดังกลาว ซ่ึงคิดเปนพ้ืนท่ีประมาณรอยละ  20.6  ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมท้ังหมด  
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กรณีดังกลาวจะมีผลใหบริษัทจะตองรับซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนผลปาลม
สดท่ีขาดไปจากพ้ืนท่ีดังกลาวสงผลใหตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม ปจจุบัน บริษัทมีนโยบาย
ขยายการลงทุนเพ่ือซ้ือท่ีดินปลูกปาลมเพ่ือทดแทนพ้ืนท่ีสวนปาลมท่ีตองสูญเสียไป 

 

3. ความผันผวนของราคาน้าํมนัปาลมและการแทรกแซงจากภาครัฐ 
 

นํ้ามันปาลมดิบนับเปนสินคาโภคภัณฑซ่ึงมีราคาผันผวน  ในป 2558 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวง
ตัวอยูในชวงกวางระหวาง 21.50 – 36.39 บาทตอกิโลกรัม (2557 : 24.27 – 34.50 บาทตอกิโลกรัม) 
โดยมีราคาเฉลี่ยท้ังปท่ี 27.33 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 4.34 จากป 2557 ในขณะที่ราคาเฉล่ียใน
ตลาดโลกอยูท่ี 19.24 บาทตอกิโลกรัม ท้ังความผันผวนของราคาในประเทศในระหวางปและความ
แตกตางอยางมากระหวางราคาในประเทศและตลาดโลก ลวนเปนอุปสรรคสําคัญตอการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังของบริษัท นอกจากน้ัน ในชวงฤดูกาลท่ีมีผลผลิตปาลมนํ้ามันออกสูตลาดในปริมาณมาก  
ปริมาณน้ํามันปาลมดิบสะสมอยูในระดับสูง ทําใหราคาผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบลดลงอยางมาก 
อาจนําไปสูเหตุการณประทวงจากเกษตรกรผูปลูกปาลม จนหลายครั้งภาครัฐตองเขามาแทรกแซงตลาด
นํ้ามันปาลม  

ในป 2558 ภาครัฐมีการกําหนดราคาแนะนําข้ันต่ําในการซื้อผลปาลมทะลาย ผลปาลมรวง และ
นํ้ามันปาลมดิบ โดยออกเปนประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (ส.
กกร.) รวมท้ังสิ้นจํานวน 7 ฉบับ 

 
4. สภาพภูมิอากาศ 

 

เน่ืองจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของ
บริษัทยังคงข้ึนอยูกับปจจัยท่ีควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของ
วัตถุดิบท่ีออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ปจจุบันมีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดข้ึนอยางท่ีไมเคยเปนมา
กอน บางปเกิดอุทกภัยอยางหนัก บางปประสบภัยแลง ทําใหปริมาณผลผลิตท่ีออกสูตลาดมีความผัน
ผวนในแตละปหรือระหวางป ซ่ึงอาจนําไปสูการแทรกแซงจากภาครัฐ   

 

5. กําลังการผลิตสวนเกินของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ  
 
ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 128 โรง สวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่  

สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 25 - 30 ลานตันผลปาลม
สดตอป ซ่ึงไมสอดคลองกับผลปาลมสดในป 2558 ท่ีมีปริมาณ 12 ลานตัน จากพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมที่ให
ผลผลิตแลวท่ีมีอยูประมาณ 4.5 ลานไร ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดท้ังหมดอยู
ประมาณรอยละ 50 สงผลใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาท่ีควร 
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6. การจาํหนายน้าํมนัปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ 

 
ในป 2557 และป 2558 บริษัทมีการจําหนายนํ้ามันปาลมดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดใน

ปาลม และผลปาลมสดใหกับลูกคารายใหญรายเดียว ซ่ึงไดแก บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอยละ 64 และรอยละ 60 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิดความเส่ียงในดาน
การพ่ึงพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนสําคัญ แตเน่ืองจาก LST มีความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทมาเปน
เวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรง และมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึง
เช่ือมั่นวาโอกาสความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคารายนี้ไป หรือลูกคารายนี้ประสบปญหาทางการเงินจึง
เกิดข้ึนนอย นอกจากนั้น บริษัทยังมีความสามารถในการขายสินคาใหกับลูกคารายอื่นไดอีกดวย 
โดยเฉพาะในปจจุบันนํ้ามันปาลมมิไดนํามาใชเพ่ือการบริโภคเพียงอยางเดียว แตยังสามารถนํามาใชเปน
พลังงานทดแทนไดอีกดวย 

 

7. มีผูถือหุนรายใหญถือหุนมากกวากึง่หนึ่งของจํานวนหุนสามัญท้ังหมดท่ีออก
และเรียกชําระแลว 

 
จากการท่ีบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 69.96 

ของจํานวนหุนสามัญท้ังหมดที่ออกและเรียกชําระแลว ถือวามีอํานาจในการควบคุมเชิงนโยบาย รวมถึง
อํานาจในการบริหารงาน ประกอบกับการมีกรรมการผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกัน อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในระหวางสองบริษัท เน่ืองจากท้ังสองบริษัทมีการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 

อยางไรก็ตาม การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ โดยเฉพาะการขายนํ้ามันปาลมดิบใหบริษัท 
ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) น้ัน ผูสอบบัญชีของบริษัทไดมีการสอบทานรายการดังกลาววาเปน
ราคาซ้ือขายเดียวกันกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทไดมีการเปดเผยรายการดังกลาวไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีขอ 7 แลว รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
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4. ทรัพยสินทีใ่ชในการประกอบธุรกจิ 
 

1.   ทรัพยสนิถาวร  
บริษัทฯมีทรัพยสินถาวรที่ใชประกอบธุรกิจสวนปาลมนํ้ามันท่ีเปนของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้ 

ประเภทของทรัพยสิน ขนาด 
(ไร)

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ์ 

  มูลคาตาม
  บัญชีสุทธิ (บาท)

1. ท่ีดิน 38,629.01 - โฉนด, นส.3ก, นส.3, 
นส.2,สัญญาซ้ือขาย,ภ

บท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน 

603,058,647

2. ท่ีดินโรงงาน,สํานักงาน,บานพัก 

2.1. ท่ีดินสําหรับโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบและ
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ, สํานักงาน และบานพัก

  198.48 - นส.3ก, โฉนด และ 
ภบท.5

745,574

    2.2.ท่ีดินเพ่ือสรางบานพักพนักงาน (ยกเลิก     
     โครงการแลว) - บานน้ําจาน ต.กระบี่นอย      

    21.57 - โฉนด 22,749,413

    2.3.ท่ีดินท่ีไมไดใชดําเนินงาน 
     ถ.อุตรกิต ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี 

          0.94 - โฉนด 20,033,297

รวมท่ีดินท้ังหมด 38,850.00  646,586,931

หัก สํารองเผื่อการดอยคาของท่ีดิน  (14,638,278)

 รวมท่ีดินท้ังหมดสุทธิ 38,850.00  631,948,653

 
3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน, 
   บานพักพนักงาน 

เจาของ 83,175,747

4. เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ 172,084,818

     4.1โรงงานผลิตนํ้ามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมดิบและโรงงานผลิต
กาซชีวภาพ 

160,017,679

     4.2 เครื่องจักรและอปุกรณท่ีใชในการเกษตร 12,067,138

5. ยานพาหนะ เจาของ 45,865,468

6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน เจาของ 3,039,127

7. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน เจาของ 164,332,231

8. โครงการปลูกปาลมทดแทน 24,386,892

9. งานระหวางกอสราง 40,096,768

10. งานระหวางทํา – สวน 34,878,995

           รวมทรัพยสินถาวร 1,199,808,699
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2.   ทรัพยสนิไมมีตัวตน  
บริษัทฯ มีทรัพยสินไมมีตัวตนท่ีเปนของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้ 

ประเภทของทรัพยสิน 
  มูลคาตาม
  บัญชีสุทธ ิ

  (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร               873,137 

           รวมทรัพยสินไมมตีัวตน      873,137

 
3.   ทรัพยสนิที่ไมไดใชดําเนนิงาน 
บริษัทยอยมีทรพัยสินท่ีไมไดใชดําเนินงาน ดังนี้ 

 บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีท่ีดินท่ีไดรบัสัมปทานจากกรมปาไม ซ่ึงบริษัท พันธศรี
วิวัฒน จํากัด ใชเปนท่ีดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัทฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี ้

บริษัท พันธศรี จํากัด 
ท่ีตั้งสัมปทาน   : ตําบลชยับุรี ก่ิงอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี 
พ้ืนท่ีสัมปทาน   : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน  : ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึง วันท่ี 1 มกราคม 2558 

 
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 

 ท่ีตั้งสัมปทาน   : ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา 
       สุราษฎรธานี 

พ้ืนท่ีสัมปทาน   : 4,294 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน  : ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันท่ี 8 กรกฎาคม 2572 
 
บริษัทฯไดเชาสวนปาลมนํ้ามันจากบริษัทยอย  โดยในปจจุบัน มีพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันท่ีเปนพ้ืนท่ี

สัมปทานประมาณ 16,964.81 ไร คิดเปนรอยละ 41 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมท้ังหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัย
บุรีจํานวน 12,874.50 ไร ซ่ึงหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวนเคียนซา 4,090.31 ไร ซ่ึงจะหมดอายุ
สัมปทานลงในป 2572  
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5. ขอพพิาททางกฎหมาย 
 
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสนิทรัพยของบรษิัทหรือบรษิทัยอยท่ีมีจาํนวนสูง

กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วนัส้ินปบัญชี 
 

บริษัทไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558  
 

 

2) คดีท่ีมีผลกระทบตอการดําเนนิธุรกิจของบริษัทอยางมนียัสําคัญ 
----------ไมม-ี-------- 

 
3)        คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

----------ไมม-ี-------- 
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคญัอื่น 
 

ขอมูลบรษิัท 
 
ชื่อบริษัท    : บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท   : 0107536000404  
Home Page   : www.upoic.co.th 
ประเภทธุรกิจ   : ทําสวนปาลม และสกดันํ้ามันปาลมดิบ 

  และน้ํามันเมล็ดในปาลมดบิ 
ทุนจดทะเบียน   : 324,050,000 บาท 
จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว : 324,050,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ  : 1 บาท 
สํานักงานใหญ   : 64 ช้ัน 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
  โทรศัพท 02-744 1046-8 
  โทรสาร  02-361 8589 

สํานักงานกระบี่และโรงงาน  : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 
  ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130 
  โทรศัพท 075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

สวนปาลมนํ้ามัน   : พ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันมีจํานวน 41,539.69 ไร 
    (6,646.35 เฮคเตอร) เปนพ้ืนท่ีปลูกปาลมจริง โดยไมรวมพ้ืนท่ีของ    
    อาคาร, หนองบงึ, พ้ืนท่ีสํารอง และพ้ืนท่ีเพาะกลาปาลมนํ้ามัน 

รายละเอียดของสวน 
1. สวนกระบี่นอย   7,136 ไร (1,141.76 เฮคเตอร) 
   78 หมู 4 ตําบลกระบี่นอย อาํเภอเมอืง กระบี ่
2. สวนเขาพนม   5,191.19 ไร (830.59 เฮคเตอร) 
   38/2 หมู 8 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี ่
3. สวนเขาเขน   3,032.25 ไร (485.16 เฮคเตอร) 
   ตําบลอาวลึกใต อําเภออาวลึก กระบี่ 
4. สวนบานหมาก   3,582.38 ไร (573.18 เฮคเตอร) 
   65/1 หมู 6 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี 
5. สวนเกาะนอย   3,610.50 ไร (577.68 เฮคเตอร) 
   904 หมู 2 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี 
6. สวนทับปริก   2,012.12 ไร (321.94 เฮคเตอร) 
   ตําบลทับปริก อําเภอเมอืง กระบี ่

รวมพื้นท่ีปลูกปาลมของบริษัท  24,564.44 ไร (3,930.31 เฮคเตอร) 
 

7. สวนเคียนซา   4,093.75 ไร (655 เฮคเตอร)  
เปนท่ีดินสัมปทานของบริษัทยอย 

   229 หมู 2 ตําบลเคียนซา อาํเภอเคยีนซา สุราษฎรธานี 
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8. สวนชัยบุรี   12,881.50 ไร (2,061.04 เฮคเตอร)  
เปนท่ีดินสัมปทานของบริษัทยอย* 

   16 หมู 5 ตําบลชัยบุรี อําเภอชยับุรี สุราษฎรธานี 
รวมพื้นท่ีปลูกปาลมของบริษัทยอย 16,975.25 ไร (2,716.04 เฮคเตอร) 
 
รวมพื้นท่ีปลูกปาลมท้ังหมด  41,539.69 ไร (6,646.35 เฮคเตอร) 
 

 * รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับท่ีดินสัมปทาน ดูท่ีหัวขอ “การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในปท่ีผานมา”” 
 
นิติบคุคลทีบ่ริษัทถือหุนตัง้แตรอยละ 10 ข้ึนไป 
 
1. ชื่อบริษทั  : บริษัท พนัธศรีววิฒัน จาํกัด 

สํานักงาน  : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 
   ตําบลหวยยูง อําเภอเหนอืคลอง กระบี่ 81130 
  โทรศัพท 075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ประเภทธุรกิจ   : ถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท พันธศรี จํากัด   
   และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด   
   ท่ีถือสัมปทานสวนปาลมนํ้ามัน  

ทุนจดทะเบียน   : 27,400 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10,000 บาท) 
จํานวนหุนสามัญ   : 27,394 หุน คิดเปนรอยละ 99.98 
ท่ีบริษัทถืออยู  
 
หมายเหต ุ:  

บริษัท พันธศรี จํากัด 
สํานักงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

   ตําบลหวยยูง อําเภอเหนอืคลอง กระบี่ 81130 
   โทรศัพท 075-666 075 
   โทรสาร  075-666 072 

ท่ีตั้งสัมปทาน  : ตําบลชยับุรี ก่ิงอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี 
พ้ืนท่ีสัมปทาน  : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2558 
ทุนจดทะเบียน  : 500 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10,000 บาท) 
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บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
สํานักงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 

  ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130 

  โทรศัพท 075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ท่ีตั้งสัมปทาน  : ตําบลเคียนซา และตําบลคามวารี อําเภอเคยีนซา  
  สุราษฎรธานี 

พ้ืนท่ีสัมปทาน  : 4,294 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันท่ี 8 กรกฎาคม 2572 
ทุนจดทะเบียน  : 5,000 หุน (มลูคาท่ีตราไวหุนละ 1,000 บาท) 
 

2. ชื่อบริษทั  : บริษัท สยามเอลิทปาลม จาํกัด 
สํานักงานใหญ  : 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260 
  โทรศัพท 02-744 1046-8 
  โทรสาร  02-361 8989 

สํานักงานกระบี่ : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 
  ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130 
  โทรศัพท 075-666 075 
  โทรสาร  075-666 072 

ประเภทธุรกิจ  : เพาะเมล็ดพันธุปาลมเพ่ือการจําหนาย 
ทุนจดทะเบียน  : 5,000,000 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) 
จํานวนหุนสามัญ  : 2,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 50.00 
ท่ีบริษัทถืออยู 
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

1. นายทะเบียนหุ้น 
 
ชื่อ    : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานที่สํานักงาน   : 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
     โทรศัพท 02-229 2800 
     โทรสาร  02-359 1259 

 
2. ผูสอบบญัช ี 
 

ช่ือ    : นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
      เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 5313 
สถานที่สํานักงาน    : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
      ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา  
      เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  
      กรุงเทพมหานคร 10110   
      โทรศัพท  02-264 0777 
      โทรสาร   02-264 0789 

จํานวนปท่ีเปนผูสอบบัญชีใหบริษัท :  1 
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ  : เปนผูสอบบญัชีของบริษัทยอย  

บริษัท /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุน   บริษัทท่ีเก่ียวของกันและการรวมคา  

รายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบคุคลดังกลาว  
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7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 

1.  หลักทรัพยของบริษทั 
 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีน 324,050,000 บาท เรียกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 324,050,000 

หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

 
2.  ผูถือหุน 

 
ก. รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

ทัง้หมดท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว 
1 บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)* 69.96 

2 บริษัท วัฒนโชติ จํากัด 5.70 

3 นายสมเกียรติ พีตกานนท 1.68 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 1.22 
5 นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค 1.17 
6 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด 1.12 
7 นายดุษฎี ธนิสสรานนท 0.74 
8 บริษัท กรีนสปอต จํากัด 0.73 
9 นายชวลิต เชาว 0.71 
10 นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา 0.63 

ท่ีมา       : บรษิทั ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด 
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* โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 - โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 ท่ีมีผูถือหุนตั้งแต
รอยละ 10 ข้ึนไป ดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจํานวนหุนสามัญ 

ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว
1 บริษัท ลํ่าสูง โฮลดิ้ง จํากัด

**
 42.11 

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

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

** โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด  
-โครงสรางผูถือหุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีมีผูถือหุนตั้งแต รอยละ 10 ข้ึนไป 

ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจํานวนหุนสามัญ 

ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว
1 บริษัท นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด 

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

51.00 

2 นาย วัง ตา เลียง  24.50 
3 นาย วัง ชาง ยิง  

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

24.50 

 
 - ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพ่ือการลงทุนในบริษัทอื่น 
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ข. กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ 
 
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซ่ึงเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ 4 ทาน โดยมีกรรมการบริหาร 2 ทาน, กรรมการ 1 ทาน, 
และกรรมการผูจัดการ 1 ทาน 

 

3.  นโยบายการจายเงินปนผล 
 
ตั้งแตป 2536 เปนตนไป บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได ท้ังนี้ยอมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพ่ือการลงทุนเปนหลัก  
 
สืบเนื่องมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 ขาดทุน ดังนั้น ในระหวางป 2558 บริษัทจึงไมมีการจายเงิน

ปนผลระหวางกาล  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาจายเงินปนผลประจําป 2558 จากกําไรสะสมของบริษัท ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนเงิน 336 ลานบาทในอัตราหุนละ 0.10 บาท  โดยบริษัทจะตองนําเสนอใหท่ีประชุม
ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2557 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท 
คิดเปนรอยละ 58.1 ของกําไรสุทธิ 

 
บริษัทยอยและการรวมคา ยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ท้ังนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสดของบริษัทยอยและการรวมคาน้ันๆ 
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8. โครงสรางการจัดการ 
 
1) แผนผังการจัดองคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

คณะกรรมการ
 

นายธีระ วิภูชนิน       ประธานกรรมการและ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ  

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ       รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
นายเสงี่ยม สันทัด       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
นายวัง ชาง ยงิ       กรรมการ 
นางสาวปยธิดา สุขจันทร     กรรมการบริหาร 
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง   กรรมการบริหาร 
 
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต      เลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการ 
 

นายธีระ วิภูชนิน 

รองประธานกรรมการและ 
กรรมการผูจดัการ 

 

น.ส. อญัชลี สืบจันทศิริ 

ฝายทรัพยากรบุคคล 
 

นายชณตัถ แสงอรุณ 

ฝายสวน 
 

นายอุเทน ประทุมรัตน 

ฝายบญัชีการเงิน 
 

น.ส.เทียมรส จินะกัน 

ฝายโรงงาน 
 

นายสภุัทรพงศ ชาญพานิชย
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1.1  โครงสรางกรรมการบริษัทฯ  
 

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยท้ังหมด 4 ชุด คือ 
 
ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย 

 

ชื่อกรรมการ ตําแหนง 
1. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ ์ กรรมการอิสระ
4. นายเสง่ียม สันทัด กรรมการอิสระ
5. นายวัง ชาง ยิง กรรมการ
6. นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร
7. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง กรรมการบริหาร
8. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต เลขานุการบริษัท

 
รายละเอยีดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 และรายชื่อของกรรมการ

ในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2 
 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ 

เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ เพ่ือ

บรรลุถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน 
3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหาร

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารอยางชัดเจน 

4. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน 

5. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

6. คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการซ่ึงเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ เพ่ือบริหารงานบริษัทฯ
ภายใตขอบเขตอํานาจท่ีใหไว 

7. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุน
อยางนอยปละครั้ง 
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ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

-   นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
-   นายเสง่ียม สันทัด  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
-   นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ไดแก  
 
กรรมการตรรจสอบ ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
นายธีระ วิภูชนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ,  
ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (2540-2546) 

 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองครบถวน
เปนท่ีเชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯหรือ

บริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของ จัดทํารายงานการกํากับดูแลการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯซ่ึงรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมท้ังการประเมินผลการตรวจสอบ การ
ดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการควบคุมภายในท่ียอมรับโดยท่ัวกัน 

6. ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
7. สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือสิ่ง

ผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

8. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดใดๆของตลาด
หลักทรัพย ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย 
10. คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯและคาสอบบัญชีประจําป เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
11. แตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบภายใน 
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ค.  คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการ 1 ทาน เปนคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย 
  -   ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา 
  -   นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระ 
  -   นายเสง่ียม สันทัด  กรรมการอิสระ 
  -   นายวัง ชาง ยิง   กรรมการ 

 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการใหญ / 
ผูจัดการใหญ 

2. ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการผูจัดการ
ใหญ / ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
ง.  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการ 1 ทาน เปนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ประกอบดวย 
  -   ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์  กรรมการอิสระและ 
      ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
  -   นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระ 
  -   นายเสง่ียม สันทัด  กรรมการอิสระ 
  -   นายวัง ชาง ยิง   กรรมการ 
 

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ 
2. พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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1.2   หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
 
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทฯ
เพ่ือพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  นอกจากนั้นตองเปนผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอ
บริษัทฯ 
 
1.3  จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุม 
       คณะกรรมการบริษัท 

 

ในป 2558 คณะกรรมการมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 5 คร้ัง (วาระปกติ 5 ครั้ง) สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้ 

 

รายช่ือคณะกรรมการ จาํนวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1. นายธีระ วิภูชนิน 5/5 
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 5/5 
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ 5/5 
4.  นายเสงี่ยม สันทัด 5/5 
5. นายวัง ชาง ยิง 5/5 
6. นางสาวปยธิดา สุขจันทร 5/5 
7. นายอําพล สิมะโรจนา

(ครบวาระเมื่อ  24 เมษายน 2558)  
    นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง 

(เขารับตําแหนงแทนนายอําพล สิมะโรจนาเมื่อ 24 เมษายน 2558)

1/1 
 

4/4 
 

 

 
1.4   รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร 
 1. น.ส.อัญชลี  สืบจันทศิริ  กรรมการผูจัดการ 
 2. น.ส.ปยธิดา สุขจันทร  กรรมการบริหาร 
 3. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง  กรรมการบริหาร 
 4. นายสภุัทรพงศ ชาญพานิชย  ผูจัดการฝายโรงงาน 
 5. นายอุเทน ประทุมรัตน  ผูจัดการฝายสวน 
 6. น.ส.เทียมรส จินะกัน  ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน 
 7. นายชณตัถ แสงอรุณ  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
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2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาทําหนาท่ีในการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจะเปนกรรมการ แทนกรรมการท่ี
จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2559 น้ี ท้ังน้ี รวมถึงการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเขารับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา ภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดไว จากน้ันไดนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือ
พิจารณากอนนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหาม
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผู ท่ีมีความรู 
ความสามารถ  และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัท 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูไดท่ีหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 5.1.6 
 
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการท่ีมาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม แตใหสิทธ์ิการ

แตงตั้งกรรมการ โดยวิธีท่ีผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือใหผูใดมากนอยเพียงใดก็ได 
(Cumulative Voting) 

 
3) คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร 

 
3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 
ก.  คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 7 ทาน เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 6,270,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

คาธรรมเนียมกรรมการป 
2558 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 

884,400 633,600 

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 567,600  

3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

4. นายเสงี่ยม สนัทัด 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 

607,200 633,600 

5. นายวัง ชาง ยิง กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 567,600  
6. นางสาวปยธดิา สุขจันทร กรรมการบริหาร 567,600  
7. นายอําพล สิมะโรจนา 
(ครบวาระเมื่อ  24 เมษายน 2558)  

 นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง 
(เขารับตําแหนงแทนนายอําพล สิมะโรจนา 
เมื่อ 24 เมษายน 2558)

กรรมการบริหาร 
 

กรรมการบริหาร 
 

189,200 
 

378,400  

 
 
ข. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯท่ีเขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย และการรวมคา 
 
   --ไมมี— 

 
 ค. คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทฯ จํานวน 8 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน และโบนัส เปนจํานวน
เงินท้ังสิ้น 18,699,065 บาท  
 
หมายเหตุ : คาตอบแทนผูบริหารบริษัทไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝาย 4 ราย
แรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายท่ี 4 ทุกราย (ตามคํานิยามท่ีกําหนดโดยสํานักงาน กลต.) 

 
3.2 คาตอบแทนอื่น 
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่น ยกเวนคาตั๋วเครื่องบิน และท่ีพัก สําหรับกรรมการท่ีเปนชาวตางประเทศท่ีมาเขา

รวมประชุม และการทํากรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับกรรมการท้ังคณะและผูบริหาร 
สวนผูบริหารท่ีไมใชกรรมการจะมีรถประจําตําแหนง คาใชจายเก่ียวกับรถประจําตําแหนง คาประกันสุขภาพ และคา

ประกันอุบัติเหตุ 
สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ัน ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ คือรอยละ 

5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการท่ีไมไดมีการจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
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4) เลขานุการบริษัท  

นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    75 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  สังคมวิทยามหาบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยมชิิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนติบัณฑิตไทย 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมด)ี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง 
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5) บุคลากร 
 

จํานวนพนักงาน 
 

จํานวนพนักงาน 
2558 2557 2556 

สํานักงาน 36 36 36 

โรงงาน 135 130 138 

สวน 714 795 852 

รวม 885 961 1,026 

 
 
ผลตอบแทนรวมของพนักงานท้ังหมดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 178.87 ลานบาท โดยมีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง 
เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา  บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
 
 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 

พนักงานและวัฒนธรรมองคกรถือเปนปจจัยหลักท่ีทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางแข็งแรงและประสบความสําเร็จ  
ดังนั้น นอกจากการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรู
ความสามารถในการทํางานอยางตอเน่ืองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000  และ ISO 14000  แลว  บริษัทฯไดเชิญอาจารย
ผูเชี่ยวชาญเขามาพัฒนาและอบรมผูบริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุมบริษัทเพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสราง
วัฒนธรรมองคกรระยะยาว ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้  

 
1. รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability)  
2. ทัศนคติ “เราทําได”  (“Can-do” attitude)  
3. ทํางานเปนทีม (Teamwork)  
4. พัฒนาอยางตอเน่ือง (Continuous improvement)  
5. เอาใจใสพนักงาน (Take care of people) 
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9. การกํากบัดูแลกิจการ 
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันเปน

ปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม
กัน มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดมีการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ  
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีเน้ือหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน  2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  3) การคํานึงถึง
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  4)  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
 

คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม เพ่ือใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงนโยบายดังกลาวตาม
ความเหมาะสม 

 

1. สิทธิของผูถือหุน  
 

 จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เพ่ือ
พิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซ่ึงแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา งบแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจายเงินปนผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนด
คาตอบแทน 
 

 การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนด
คาตอบแทนน้ัน  บริษัทไดแยกเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  
โดยบริษัทไดใชบัตรลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ และเสนอช่ือกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนเปน
รายบุคคล 
 

 จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอย
กวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหน่ึงในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือ
หุน ท้ังน้ีตองระบุช่ือผูถือหุนดังกลาวและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว โดย
คณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
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 เปดเผยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วาดวยเร่ืองกําหนดวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน รวมท้ังเปดเผย
ระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศและเว็บไซตของบริษัท ไมเกินวันทําการถัดไปนับจากวันท่ีคณะกรรมการมีมติ 

 
 ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน
และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 21 วันกอนวันประชุม   

 
 ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และ

ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  
โดยมีประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบ
วาระท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายท่ีจะไมเพ่ิมระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไมไดแจงใหผูถือ
หุนทราบลวงหนา 

 
 การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีท่ีมีผูถือหุนทานใดลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระ

ท่ัวไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ เปนตน 

 
 เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอเรื่องท่ีเห็นวาสําคัญและเปนประโยชนเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการ

ประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน รวมท้ังสงคําถามเกี่ยวกับบริษัท มาลวงหนากอนวันประชุม โดยบริษัทได
กําหนดหลักเกณฑผานทางเว็บไซตของบริษัท   

 
 จัดสรรเวลาประชุมอยางเพียงพอ พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ

คิดเห็น และตั้งคําถามในท่ีประชุม 
 

 กําหนดเปนนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยไดมีการเผยแพร
นโยบายดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท 
 

 จัดใหมีการเผยแพรเอกสารการประชุมตางๆ พรอมหนังสือเชิญประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทอยางนอย 30 วัน กอนวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
ลวงหนา   
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 เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและบันทึกคําถามและคําตอบท่ีเปนประเด็นสําคัญพรอมท้ังคําช้ีแจงของ
คณะกรรมการ  รวมถึงบันทึกจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงไวอยางชัดเจนใน
ทุกๆ วาระท่ีตองมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผูถือหุน 2 ทาน รวมเปนสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดีโอในระหวางการประชุมจนกระทั่งการ
ประชุมเสร็จสิ้นลง 

 
 เปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมท้ังผลการลงคะแนนเสียง ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ 

ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม 
 

 บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
เสร็จสิ้น เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปนโดยไมตองรอถึงการ
ประชุมครั้งตอไป 

 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

 บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกราย โดยไมคํานึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเพ่ือปกปองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมถึงใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุนตอ
หน่ึงเสียง (one share one vote) เพ่ือสรางความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท  

 
 บริษัทไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 

Voting) 

 
 จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข ซ่ึงผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได พรอมกับ

หนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารท่ีตองใชในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเขารวมประชุมอยางชัดเจน ผู
ถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม แตประสงคจะใชสิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและ
ออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได  

 
 บริษัทมีการกําหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท และไดแจงใหพนักงาน 

ผูบริหาร และกรรมการบริษัททราบ (ดูรายละเอียดในขอ 5.8.1) 

 
 บริษัทมีการเปดเผยการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอย โดยไดกระทําอยางยุติธรรมตาม

ราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในขอ 5.8.2) 
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3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย  
 

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนพนักงาน ผูถือหุน เจาหน้ี ลูกคา คูคา 
คูแขง ชุมชนและสังคม แตเน่ืองจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังน้ัน บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีแตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวย
ความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไวเปนนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย โดยไดเผยแพรอยูในเว็บไซตของบริษัท ไดแก 

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน   
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูถือหุน 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหน้ี 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคา 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูคา 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขง 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและการติดสินบน 
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 

 
นอกจากน้ี บริษัทยังคํานึงถึงบทบาทสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานตางๆ ท่ีไดรับ 
ไดแก  

- มาตรฐาน ISO 9001 เปนมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพ่ือการประกันคุณภาพซึ่งเปนระบบที่ทําให
เช่ือมั่นไดวากระบวนการตางๆ ไดรับการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโดยผานเอกสารที่ระบุข้ันตอน และ
วิธีการทํางาน เพ่ือใหมั่นใจไดวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน 

- OHSAS 18001 เปนมาตรฐานเก่ียวกับระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 
ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองคกรท่ีอาจสงผลกระทบตอสขุภาพ 
ชีวิต และทรัพยสินได 

- มาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหองคกรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

- มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซ่ึง
เปนแนวปฏิบัติท่ีมีการปรับปรุงการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และ
ถูกตองตามกฏหมายของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพ่ือใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใช
สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ โดยไดมีการ
เปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆดังนี้ 

 เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของบริษัทใหเปน
ปจจุบันเปนระยะๆ  

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย 

 นโยบายสิ่งแวดลอม 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 โครงสรางกลุมธุรกิจ 

 โครงสรางผูถือหุน 

 โครงสรางคณะกรรมการ 

 วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 ขอบังคับบริษัท 

 รายงานประจําป 

 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 

 งบการเงิน 

 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม 

 รายงานการประชุมผูถือหุน 

 ขาวท่ีบริษัทเผยแพร  

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

 มีการรายงานขาวเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยตาม
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ซ่ึงไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงิน ซ่ึงมีผูสอบบัญชีอิสระเปนผูตรวจสอบและไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือใหมั่นใจวามีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอ 

 ใหกรรมการบริหารทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ท้ังท่ีเปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและ
ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ โดยติดตอขอขอมูลบริษัทไดท่ีโทรศัพท 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9 หรือ
จดหมายอิเลคโทรนิคส company.secretary@upoic.co.th  หรือผานทางเว็บไซตบริษัท  

 

อยางไรก็ตาม กรณีท่ีผูมีสวนไดเสียตองการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือแจงขอรองเรียนใดๆ มายังบริษัท สามารถกระทําได 
โดยบริษัทกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้ 

 

กลไกในการแจงเบาะแสการกระทาํผิดหรือแจงขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย 
 

1. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  
 

ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไมผานผูบริหารของบรษิทั 
เพ่ือแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมท้ังการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน 
รายงานทางการเงินท่ีไมถูกตอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในท่ี
บกพรอง เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยตรงดังนี้ 
 
• สงทางไปรษณีย :  นายธีระ วิภูชนิน 

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

• สงทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส : acthira@hotmail.co.th 

 
2. การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 

ผูมีสวนไดเสียท่ีแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด 

 
3. การดาํเนนิการหลังจากมผีูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามท่ีมีผูแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตน แลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
ไดรับแจง 
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4. มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย 
 
ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะ
รีบแกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยมิชักชา รวมท้ังหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม  

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

5.1.1 โครงสรางคณะกรรมการ 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยจํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยมีจํานวน
กรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน 

5.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย 
ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท 

2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพ่ือบรรลุถึงเปาหมายและเพิ่ม
ความมั่งคั่งแกผูถือหุน 

3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติท้ังในระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และ
สงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ 
และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา 

5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังมี
การติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

6. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ 

7. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา ฝายบริหาร และพนักงาน 

8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใน
รายงานประจําป  และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมถึงการเปดเผยขอมูลและ
สารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
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9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง 
11. หนาท่ีและความรับผิดชอบอื่นท่ีกําหนดโดยกฎหมายและมติท่ีประชุมผูถือหุน 

5.1.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2551 โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้ 

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 

 รายงานประจําปของบริษัท 
2. ติดตามใหมีการนํามติท่ีประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุนไปปฏิบัต ิ
3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนาใหแกประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับจากวันท่ีไดรับรายงานดังกลาว 
4. ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการกํากับ
ดูแลใหบริษัท คณะกรรมการ และฝายจัดการปฏิบัติตามอยางถูกตอง 
5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย และ 
สํานักงาน กลต. รวมถึงกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ 
7. ดําเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 

5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาทําหนาท่ีเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่
ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูท่ีผานการพิจารณาตอคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณท่ีเหมาะสมสําหรับการทําหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถท่ีจะชวยใหการดําเนินการของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบ
รัดกุมยิ่งข้ึน ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ 
ความเปนผูนํา รวมท้ังความชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย ตลอดจนคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นๆ ท่ี
เหมาะสม 
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5.1.5 ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ  หรือเปนกรรมการท่ีไมไดทําหนาท่ีบริหาร  สําหรับตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพ่ือใหมีการแบงแยกหนาท่ีให
อยางชัดเจน   
 

5.1.6 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้ 
(ก)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ ใหนับ
รวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(ค) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน 
บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ หรือผูบริหารของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลท่ีเก่ียวของ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
 
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึง การทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่น
ทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ 3
ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา   
 
ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
(จ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เก่ียวของ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึง
ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของนิติบุคคล
ท่ีเกี่ยวของสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน 
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากนิติบุคคลที่เก่ียวของ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู
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ใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ 
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(ช)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
(ซ)  ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวเขมกวาขอกําหนดของสํานักงาน 
ก.ล.ต.  โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนบริษัทไดไมเกินรอยละ 0.5 
 
ขอความในขอ 5.1.6 นิติบุคคลท่ีเก่ียวของหมายถึง บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และการรวม
คา หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 

5.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 
ตามขอบังคับของบริษัทขอ 12 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ใหมีการเลือกตั้งกรรมการชุด
ใหมท้ังคณะ   
 
5.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท 
เพ่ือใหกรรมการแตละทานสามารถท่ีจะมีเวลาในการทําหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี  บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวน
บริษัทท่ีกรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดท่ีประธานกรรมการ และ
กรรมการ จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดดังนี้    

 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 บริษัท  
 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท 

ท้ังน้ี บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นท่ีไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เน่ืองจากกรรมการบริหารสวนใหญตองดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย  บริษัท
รวม  การรวมคา หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในกลุมบริษัท 
 

5.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนของผูบริหารระดับสูง   
ผูบริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได ในกรณีท่ีเปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุม
บริษัทดังกลาวแลวจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ 

 
 5.2 คณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
 
  5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   
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องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาจเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัทก็ได วาระการดํารงตําแหนง 1 ป สิ้นสุดในวันประชุม
สามัญประจําปผูถือหุน ท้ังนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดใหมี
การประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการยอยแตละชุด 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(6.1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 
(6.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(6.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(6.4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(6.5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน 
(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎบัตร (charter) 
(6.8) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้  
 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารง
ตําแหนง 

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

1.  นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2558-2559 4/4 

2.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 2558-2559 4/4
3.  นายเสง่ียม สันทัด กรรมการอิสระ 2558-2559 4/4

 
5.2.2 คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน  
องคประกอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญรอยละ 75 เปน
กรรมการอิสระ   โดยมีประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคน
เดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 1 ป สิ้นสุดในวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 
ท้ังนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ข้ึนทันทีเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการยอยแตละชุด 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจัดการ พรอมท้ังนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและ
อนุมัติ 

2. กระทําการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
ในป 2558 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมท้ังหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตละทานไดดังนี้  

 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารง
ตําแหนง 

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

1.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์
ประธานกรรมการ

กําหนด
คาตอบแทน

2558-2559 2/2 

2.  นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ 2558-2559 2/2 
3.  นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ 2558-2559 2/2 
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2558-2559 2/2
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5.2.3 คณะกรรมการสรรหา  
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยสมาชิกสวนใหญรอยละ 75 เปนกรรมการอิสระ โดยมี
ประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ  และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระ
การดํารงตําแหนง 1 ป สิ้นสุดในวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ท้ังนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุนเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการยอย
แตละชุด 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดสรรหา 
1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของ

คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการกําหนดไว 
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการ

พิจารณา 
3. พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ

กรรมการผูจัดการ  
 
ในป 2558 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมท้ังหมด 1 คร้ัง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวม
ประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี ้
 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารง
ตําแหนง 

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

1.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ
สรรหา

2558-2559 1/1 

2.  นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ 2558-2559 1/1
3.  นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ 2558-2559 1/1
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2558-2559 1/1

 

5.3 การประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยจะมีการกําหนดตารางการ
ประชุมลวงหนาเปนรายป และแจงใหกรรมการแตละทานไดรับทราบกําหนดการดังกลาวในเดือน
พฤศจิกายนของทุกป  

เลขานุการบริษัทจะเปนผูเสนอวาระการประชุมท่ัวไปท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบตางๆท่ี
เก่ียวของ สวนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกลาว ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกัน
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พิจารณา ท้ังน้ี กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยสงวาระท่ีตองการเสนอ
ผานทางเลขานุการบริษัทกอนวันประชุมลวงหนา 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมวาระที่เสนอ
ดังกลาวใหประธานกรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม 

บริษัทจะจัดสงเอกสารท่ีใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอยาง
ชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทาน
กอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน ท้ังนี้ เพ่ือใหกรรมการแตละทานไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ใน
ระหวางการประชุม ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผูบริหารท่ีเกี่ยวของในการ
นําเสนอรายละเอียด เพ่ือใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม รวมถึงการจัดสรรเวลาใหกรรมการ
สามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ  

ในป 2558 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวม
ประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้ 

 

รายช่ือ วาระการ 
ดํารงตําแหนง

จํานวนคร้ังในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ รวม

1. นายธีระ วิภูชนิน 2558-2559 5/5 - 5/5
2. นางสาวอัญชลี  สืบจันทศิริ 2558-2559 5/5 - 5/5
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์ 2558-2559 5/5 - 5/5
4. นายเสง่ียม สันทัด 2558-2559 5/5 - 5/5
5. นายวัง ชาง ยิง 2558-2559 5/5 - 5/5
6. นางสาวปยธดิา สุขจันทร 2558-2559 5/5 - 5/5
7. นายอําพล สิมะโรจนา
(ครบวาระเมื่อ  24 เมษายน 2558)  

 นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง 
(เขารับตําแหนงแทนนายอําพล สิมะโรจนาเมื่อ  
24 เมษายน 2558) 

2557-2558
 

2558-2559 

1/1 
 

4/4 

- 
 
- 

1/1
 

4/4 

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุวันเวลาเร่ิม-เวลาเลิกประชุม ช่ือ
กรรมการท่ีเขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีเสนอรวมถึงประเด็นท่ีมีการ
อภิปรายและขอสังเกตของกรรมการ  มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไมเห็นดวย ช่ือผูจด
รายงาน และผูรับรองรายงาน และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว เลขานุการบริษัทจะเปนผู
จัดเก็บเพ่ือใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดยผูท่ีเกี่ยวของ  

กรรมการท่ีไมใชผูบริหารมีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย ท้ังนี้เพ่ืออภิปราย
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีมีประเด็นท่ีนาสนใจ และจะตองมีการแจงผลการประชุมใหกรรมการ
ผู จัดการไดรับทราบ โดยในป 2558 กรรมการท่ีไมใชผูบริหารมีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมี
กรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 2 ครั้ง 
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5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแตละทานนําสงแบบประเมินท่ีเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมผลการ
ประเมินและแจงคณะกรรมการไดรับทราบ เพ่ือกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป  

5.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 
1. คาตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบในการจายคาตอบแทน
 กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ คาตอบแทน
กรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใชผลการสํารวจการจายคาตอบแทนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนเกณฑในการเปรียบเทียบในแตละป ทั้งนี้ เพ่ือใหคาตอบแทน
ดังกลาวเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ  
 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  (บาท)

จํานวน 2557 2558 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 8 4,369,200 4,369,200
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 1,900,800 1,900,800
คาตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 4 - - 
คาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา 4 - - 

 
นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศท่ีมาเขารวมประชุมจะไดรับคาตั๋วเครื่องบิน  
คาท่ีพักและอาหาร  รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร เพ่ือคุมครองความเสี่ยง
ของกรรมการและผูบริหารในการปฏิบัติหนาท่ีใหบริษัท แตท้ังน้ีจะไมใหความคุมครองในกรณีกระทําการ
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือทุจริต  
 
 2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  
 
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงจะเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กําหนดในแตละคร้ังซึ่งสอดคลองกับความรูความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณา และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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ในป 2558  กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงไดรวมกันกําหนดคาเปาหมายของ
ตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพ่ือนํามาใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนไดกําหนดใหนําผลการประเมนิดังกลาวมาพิจารณาคาตอบแทน  
 

ผูบริหารระดับสูง 
2557 2558 

คาตอบแทน
(บาท)

จํานวน
ผูบริหาร (คน)

คาตอบแทน
(บาท) 

จํานวน
ผูบริหาร (คน)

ผูบริหารระดับสงู 18,695,310 10 18,699,065 8 
 
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงจะไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ  รถประจําตําแหนง และคาใชจายเก่ียวกับรถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คาประกันสุขภาพ และ
คาประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนอื่น 
 
นอกจากน้ัน กรรมการบางทานท่ีไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และการรวมคา
จะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทดังกลาว     

 

5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดยผูบริหารระดับสูงเพ่ือดู
กระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท บริษัทยอย และการรวมคา นอกจากนี้ยังจัดใหมีเอกสารดังตอไปนี้สงมอบใหกรรมการท่ีไดรับการ
แตงตั้งใหม  
 
1.  คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ที่สําคัญ ไดแก บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ 
2.  นโยบายการกํากับกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  
3.  หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
4.  รายงานประจําป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรมเพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรูดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยชุดตางๆ เปนประจํา โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
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ไทย เพ่ือสงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน  

ท้ังนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเขารวมฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการ หรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และ
แจงใหคณะกรรมการทราบในการประชุม 

 

5.7 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคนเปนสิ่งจําเปนตอความมั่นคง
และความสําเร็จขององคกรในระยะยาว  

บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเสริมสรางและยกระดับ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจใน
ปจจุบัน โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางท่ีดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท  พรอมท้ังประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจัดใหมี
กระบวนการติดตามการปฏบิัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเน่ือง  

 

5.8 ความขัดแยงทางผลประโยชน  

5.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท 

เพ่ือปองกันไมใหกรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนและเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลภายนอก บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้  

 
 กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการเปล่ียนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับ
จากวันท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน  และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท  รวมถึงให
ผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส ท้ังน้ี ใหรวมถึงการปฎิบัติตาม
บทบัญญัติกฎหมายท่ีจะมีการแกไขเปล่ียนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)  

คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจาก
กรรมการผูจัดการลงมา ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผู
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ดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทาซ่ึงมี
หนาท่ีตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ท้ังในนามของตนเอง คูสมรสและบุตรท่ี
ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต. 

 หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทเปดเผย
ขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาท่ีเก่ียวของ และหามไมใหซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนงบการเงินของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน 

 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทท่ียังไมไดเปดเผยตอ
ประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทไปใชเพ่ือแสวงหาประโยชน
สวนตน และ/หรือชักชวนผูอื่นใหซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัท
จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด  

 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทําการอันเปนความผิดอาญาตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางรวมกันดังตอไปนี้ 

 ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับ 
 ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือพนักงานโดยถือวา

จงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ถาผูกระทําความผิดเปนกรรมการบริษัท ใหนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ 

 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต. 
 แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 ดาํเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 

 

5.8.2 การอนมุติัรายการทีม่ีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่นมีการตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวของกัน ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับอยูในขณะทํารายการดังกลาว โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเครงครัด โดยบริษัทไดกําหนดมาตรการหรือ
ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการดังกลาวดังนี้  
(1)  หามไมใหบุคคลที่มีสวนไดเสียหรือท่ีอาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวของ
กับตนได 
(2)  การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาท่ัวไปโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 
(3)  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถาคณะกรรมการตรวจสอบไม
มีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทจะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูให
ความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกอนจะนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท และท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



แบบ 56-1                                                                                                                  บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 65 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหธุรกรรมตางๆ สามารถดําเนินไปไดตามปกติ คณะกรรมการไดอนุมัติในหลักการให
ผูบริหารสามารถทํารายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับบริษัทยอย หากธุรกรรมเหลาน้ันเขา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
ลักษณะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ   

2. เปนรายการทดรองจายที่สมเหตุสมผลท่ีเกิดจากการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมี
การเรียกเก็บตามท่ีจายจริง  

ท้ังนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีขนาดเกินกวา 500,000 บาท ใหคณะกรรมการไดรับทราบ
ทุกไตรมาส 

(4)  บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 
 

5.8.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 
เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชนโดยรวมของบริษัท และใหกรรมการและผูบริหารที่มี
รายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียท่ีเ ก่ียวของกับกิจการของบริษัทไดปฏิบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และ
บุคคลท่ีมคีวามเก่ียวของ บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้  
 

 กรรมการ ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของมีรายการหรือธุรกรรมท่ีมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ท่ีมีขนาดของรายการมากกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท หรือ 
0.03% ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอยแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ให
จัดทํารายงานดังกลาวตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และสงมอบใหเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทําการ  
นับจากวันท่ีมีรายการเกิดข้ึน ในกรณีท่ีมีรายการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้ง ใหแจงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวภายใน  7 วันทําการ นับจากวันท่ีมีรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดข้ึน    

 
 ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานที่ไดรับตามวรรค 1 ใหประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับรายงานนั้น  

 
 กรรมการ และผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีมีการพิจารณาในท่ีประชุมไมสามารถเขารวมในการ
พิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะไมจัดสงเอกสารในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการ
และผูบริหารดังกลาว 

 
 ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และแบบ 56-1  
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5.9 การควบคมุและการตรวจสอบภายใน   

เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระสามารถทําหนาท่ีตรวจสอบไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อผู
ตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหนาท่ีตรวจสอบภายในของบริษัท  ท้ังนี้ 
เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ (Compliance 
Controls)  

ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดตอสัญญาวาจาง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส 
จํากัด เปนหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ป สิ้นสุด
สัญญาครั้งตอไปในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

5.10 การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการ เพ่ือให
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัทสามารถปฏิบัติไดบรรลุตามท่ีไดตั้งไว โดย
ผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาท่ีในการประเมินความเสี่ยงของแต
ละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมท่ีมีอยู พรอมท้ังนําเสนอ
แผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง  

5.11 แผนสืบทอดงาน 
 
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainees เพ่ือพัฒนา
ความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต   
 
นอกจากนี้ บริษัทไดใหกําหนดบุคคลดังตอไปน้ีปฏิบัติหนาท่ีแทนกรรมการผูจัดการในกรณีท่ีกรรมการ
ผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได     
1. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการเงินและ

บัญชี ของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา 
2. นายสุวัฒน  แพรกุลธาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับโรงงาน ของบริษัท บริษัทยอย 

และการรวมคา 
3. นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ท้ังของบริษัท บริษัท

ยอย และการรวมคา 
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10. ความรับผิดชอบตอสงัคม 
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินงานท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม เพ่ือ
ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เพ่ือใหสะทอนออกมาในการดําเนินงานตาม
ธุรกิจปกติ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 
เปนบริษัทช้ันนําในธุรกิจนํ้ามันปาลมท่ีมีการเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับ
สากล เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการแขงขันระดับโลก 
 
พันธกิจ 
1. สรางศักยภาพในธุรกิจน้ํามันปาลมตั้งแตการเพาะเมล็ดพันธุ การผลิตตนกลา การเพาะปลูก การสกัดน้ํามัน 
ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องใหสามารถแขงขันไดและเปนท่ียอมรับในอนาคต 
2. ดําเนินธุรกิจนํ้ามันปาลมท่ีใหมูลคาสูงดวยการมุงเนนในดานงานคนควาวิจัย พัฒนาสายพันธุปาลมนํ้ามันท่ีใหผลผลิต
สูง ปรับตัวไดดีในทุกพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ตรงตามความตองการของเกษตรกร รวมถึงการใหบริการท่ีดีเยี่ยมตอลูกคา 
3. ใชเทคโนโลยีการผลิตและการคนควาวิจัยท่ีทันสมัย ดวยระบบการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานสากล พรอมกับการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและสังคม 
4. ใหความสําคัญอยูเสมอตอสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการสรางความเช่ือมั่นใหกับ
ลูกคา เกษตรกรและจัดสรรประโยชนตอบแทนแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม 
 
บริษัทมีนโยบายท่ีเนนการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) โดยใน
สวนของสวนปาลมและโรงงานสกัดของบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาวในรูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2556  บริษัทยังมีการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล  และไดรับการขึ้นทะเบียนโครงการกลไก
การพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)  นอกจากน้ัน บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือรักษา
สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือ
หุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม กําหนดไวอยางชัดเจน โดยบริษัทเคารพในความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
ตอพนักงาน ลูกคา คูคา หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เน่ืองจากความเหมือน หรือความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่นใด อยางไรก็ตามความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้น บริษัท
จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายท่ีแตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความ
คุมครอง และปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียไวในนโยบาย
ดังกลาว  
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บริษัทกําหนดแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอดังนี้ 
 
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
 
บริษัทยึดหลักการปฏิบัติท่ีเสมอภาค ภายใตการแขงขันท่ีเปนธรรมตอคูคาทุกราย  รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา เง่ือนไข
ทางการคาในการซื้อขายสินคาและบริการจากคูคา และการกําหนดนโยบายในการจัดซ้ือและจัดจาง เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจ
กับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรงไปตรงมา 
 
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 
บริษัทมีนโยบายใหพนักงานดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม รวมท้ังสงเสริมใหคูคาของบริษัทดําเนิน
ธุรกิจท่ีถูกตองดวยความโปรงใสดวยเชนกัน  บริษัทจึงไดกําหนดใหการตอตานการทุจริตและการติดสินบนเปนนโยบายที่
สําคัญอีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกําหนดหลักเกณฑเปนแนวปฏิบัติไวในนโยบายดังกลาว 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
บริษัทมีนโยบายที่จะใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกันและ
ปฏิบัติตามหลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑสากล โดยไมแบงแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว 
ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดท่ีมิไดเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 
4. การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม 
 
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จกาวหนาของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุนพัฒนาใหพนักงานมีความรู
ความสามารถ มีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง มีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ  ใหผลตอบแทน 
และสวัสดิการท่ีเหมาะสม และเปนธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามหลักสากลและตาม
กฏหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมท้ังยังใหความสําคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
และสภาพแวดลอมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดีและสงเสริมการ
ทํางานเปนทีม 
 
5. ความรับผิดชอบตอลูกคา 
 
บริษัทมุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา โดยเนนท่ีความเอาใจใสและความรับผิดชอบตอลูกคาโดยการผลิต
สินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการดานตางๆ ไดแก 

- มาตรฐาน ISO 9001 เปนมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐาน OHSAS 18001  เปนระบบการจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน  
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- มาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนใหองคกรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 
- มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเปน
แนวปฏิบัติท่ีมีการปรับปรุงการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และถูกตอง
ตามกฏหมายของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

 
นอกจากนั้น บริษัทยังมุงเนนทําการตลาดและสัญญาท่ีเปนธรรม รวมถึงรักษาขอมูลท่ีเปนความลับของลูกคา และมีหนวยงาน
ซ่ึงทําหนาท่ีรับขอรองเรียนของลูกคา เพ่ือใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด 
 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
 
บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ี
บังคับใชอยู ท้ังนี้ บริษัทมุงเนนการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมดวยความรับผิดชอบโดย 

- สงเสริมใหพนักงานของบริษัทมีจิตสํานึก และความรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอม 
- รวมพัฒนาสิ่งแวดลอม รวมท้ังแลกเปล่ียนความรูและประสบการณกับหนวยงานอื่น เพ่ือใหมีการรักษาสิ่งแวดลอม 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตอสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
- ปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทบทวนและติดตามความกาวหนาเพ่ือให
แนใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 
บริษัทมีนโยบายที่จะรวมพัฒนาและสรางสัมพันธอันดีตอชุมชนและสังคม ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชุมชน และใหความรวมมือกับทุกฝายในชุมชนเพ่ือการสรางสรรคสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน 
 
7.1 มอบเงินสนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ  
เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2558 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนประมาณการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ ดังนี้ 
 

บริจาคโดย ผูรับมอบ 
สวนชัยบุรี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถ้ําหอมวิปสนาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควนพุน 
สวนเขาเขน องคการบริหารสวนตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหวยยูงและสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

จังหวัดกระบี่ 
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7.2 สนับสนุนการสรางสนามวอลเลยบอลโรงเรียนบานในปราบราษฏรประสงค 
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 บริษัทไดมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการสรางสนามวอลเลยบอล ณ โรงเรียนบานในปราบ
ราษฏรประสงค ตําบลบานเสด็จ อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏรธานี เพ่ือพัฒนาดานกีฬาภายในหมูบานและใชในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 
7.3 รวมบริจาคโลหิต 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 พนักงานสวนและโรงสกัดไดเขารวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ 
โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง และจวนผูวาราชการจังหวัดกระบี่ 
 
7.4 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2558 บริษัทไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน บานบางเหียน ตําบลปลายพระยา อําเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ 
 

7.5 กิจกรรมซอมถนนหมูบานปลายคลอง 
เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 บริษัทไดรวมกับชุมชนทองถิ่นจัดกิจกรรมพัฒนาถนนภายในหมูบาน ณ บานปลายคลอง ตําบล
เคียนซา อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏรธานี เพ่ือเปนประโยชนแกชุมชนบริเวณสวนปาลม 
 
7.6 สนับสนุนการสรางที่พักสายตรวจ 
เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 บริษัทไดรวมกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอเขาพนมสรางท่ีพักสายตรวจตําบลโคกหาร อําเภอ

เขาพนม จังหวัดกระบี่ เพ่ือเปนสาธารณประโยชน 

7.7 รวมจัดนิทรรศการในงาน “รักอาวลึก” 
เมื่อวันท่ี 3-5 ธันวาคม 2558 บริษัทรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จัดนิทรรศการเรื่องปาลมนํ้ามันอยางครบวงจร 
เพ่ือใหความรูกับเกษตรกรผูปลูกปาลมในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกลเคียง 
 
7.8 สนับสนุนการแขงขันกีฬาภายในหมูบาน 
สวนปาลมนํ้ามันของบริษทัมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการแขงขันกีฬาภายในหมูบาน ดังนี้ 
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วันท่ี บริจาคโดย ผูรับมอบ 
27 มีนาคม 2558  สวนเคียนซา สนับสนุนการแขงขันฟุตบอล สิงหเหนือเสือใต ณ โรงเรียนศึกษาประชาคม  

หมูท่ี 5 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏรธานี 

6 พฤษภาคม 2558 สวนเขาเขน   สนับสนุนการแขงขันฟุตบอล อ.บ.ต.คีรีวง คัพ  
23 เมษายน 2558 สวนเขาพนม  สนับสนุนการแขงขันกีฬารัฐ-ราษฎรรวมตานยาเสพติด อบต. พรุเตียว คัพ  

ณ สนามกีฬากลางตําบลพรุเตียว อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
29 เมษายน 2558 สวนเขาเขน   สนับสนุนการแขงขันกีฬา อ.บ.ต. อาวลึกใตตานภัยยาเสพติด  
23 กรกฎาคม 2558 สวนบานหมาก  สนับสนุนการแขงขันกรีฑาตานยาเสพติดเครือขายบางสวรรคไทรโสภา  

ณ สนามโรงเรียนบางสวรรควิทยาคม อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏรธานี 
4-5 สิงหาคม 2558 สวนบานหมาก  สนับสนุนการแขงขันกีฬาอําเภอพระแสง ณ อําเภอพระแสง   

จังหวัดสุราษฏรธานี 
 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และผูมี
สวนไดเสีย 
 
ในปจจุบัน บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟา จากกาซชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีนํ้าเสียและของเสียจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมเปนวัตถุดิบ และโครงการดังกลาวเปนแหลงเรียนรูในการจัดการของเสียของนักเรียน 
นักศึกษาและชุมชนของโรงงาน 
 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวนรวมในการพัฒนาสายพันธุปาลมน้ํามัน ท่ีใหผลผลิตตอไรสูง (ประมาณ 4-5 ตันผลปาลมสดตอไรตอ
ป ภายใตสภาพอากาศปกติ) มีภาวะทนความแลงไดดี และเปนพันธุปาลมท่ีมีอัตราการเติบโตดานความสูงของลําตนท่ีต่ํา
สงผลใหสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากกวา 30 ป ซ่ึงดวยคุณสมบัติโดยรวมดังกลาวสงผลใหสามารถใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกได
อยางมีประสิทธิผลมากข้ึน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดี นับเปนการดูแลสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีชวยลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวยใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ังชวยรักษาผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงาน
ดานการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

 
บริษัทไดมีการวาจางสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงไดกําหนดใหมี

การจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุม
ภายในที่ดีแกบริษัทเพ่ือใหเกิดระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 2 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินซึ่ง
ประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
เรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ 

 
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญและบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของผูสอบบัญชีขอ 7 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ  

 
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานกับ

สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทและไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบ
ในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเชนกัน  

 
สําหรับบริษัทยอยและการรวมคาน้ัน ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลมซ่ึงดูแลและควบคุมโดยฝายบริหารของบริษัท 
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การบริหารจัดการความเส่ียง 
 
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพ่ือใหวัตถุประสงค 

เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท
เปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาท่ีในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมท่ีมีอยู พรอมท้ังนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง 

 
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพ่ือเปนประโยชนสวนตนดังนี้ 
1.  ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เก่ียวกับหนาท่ีที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร

ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการ 

3.  แจงใหผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแกผูอื่น รวมถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ท่ี
ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝาฝน 

4.  หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณะชน 
 
บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท  รวมถึงบทลงโทษกรณีท่ีมีการฝาฝนไวใน

นโยบายการกํากับกิจการ ซ่ึงสามารถดูไดท่ี หัวขอ "การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 5.8.1 
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12. รายการระหวางกัน 
 

1.  รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีมีผลประโยชนรวม  ความจําเปน และความสมเหตุสมผล 
    ของรายการดังกลาว 
 

ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลาน้ัน ซ่ึง
เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  
 
1) รายการระหวางกันกับบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) 

 

ความสัมพันธ รายการ 
มูลคารายการ 

(ลานบาท) 
นโยบายการ 
กําหนดราคา 

ความจําเปน 
2558 2557 

ผูถือหุน 
รายใหญ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

750 755 ราคาตลาด ณ วันที่
ทําสัญญาขาย 

บริษัทมีการพ่ึงพาทางดานธุรกิจกับ LST ซึ่งเปน
โรงงานกลั่นนํ้ามันปาลมขนาดใหญ ท่ีมีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับนํ้ามันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของน้ํามันปาลมไดเปนอยางดี  

ซ้ือ CPO 33 - ราคาตลาด  เปนการชวยเหลือกันในกลุมบริ ษัท  ซึ่ ง เกิดขึ้น
เน่ืองจากบางชวงเวลามีอุปสงคสวนเกินเกิดข้ึนใน
ตลาด 

 
2) รายการระหวางกันกับบริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด (SEP) 

 

ความสัมพันธ รายการ 
มูลคารายการ 

(ลานบาท)
นโยบายการ 
กําหนดราคา 

ความจําเปน 
2558 2557

การรวมคา รายไดคาเชา
ท่ีดิน 

1 1 เกณฑท่ีตกลง
รวมกัน 

SEP ตองใชที่ดินสําหรับการดําเนินธุรกิจเพาะพันธุ
และจําหนายเมล็ดพันธุปาลม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จึงตองเชา ท่ีดินจากบริ ษัทในระหวางการ
ดําเนินการดานเอกสารที่ดินจะแลวเสร็จ 

ซ้ือเมล็ดพันธุ
ปาลมนํ้ามัน
และ FFB 

18 12 ราคาตลาด 

เงินปนผลรับ 6 - ตามจํานวนทีก่าร
รวมคาประกาศจาย 

เปนการจายผลตอบแทนจากการลงทุน 

สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถดู
รายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 7  
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2  มาตรการหรือข้ันตอนการอนมุติัการทํารายการระหวางกนั 
 
ในป 2558 บริษัทมีการจําหนายนํ้ามันปาลมดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสดใหแก บริษัท 

ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 59.51 (2557 : รอยละ 64.47) ของมูลคาการขายท้ังหมด ซ่ึงเปนราคา
ตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตาม
ประเพณีการคาของการทําธุรกิจนํ้ามันปาลมดิบ   

 
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซ่ึงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปน

ผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแก บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยท่ีการขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับ
การขายใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น 

 
3  แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 
บริษัทไดมีการคาขายกับ บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) กอนท่ี บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จะเขามาถือหุนในบริษัทและเปน

ผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน เนื่องจากบมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งในบริษัทท่ีมีการใชนํ้ามันปาลมดิบในปริมาณสูง 
นอกจากนั้นยังมีฐานะการเงินแข็งแกรงและเปนลูกคาที่ดี ดังน้ัน ในอนาคตบริษัทก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบ
มจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ในราคาเดียวกับท่ีมีการขายใหกับลูกคารายอื่น 
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สวนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
13. ขอมูลทางการเงินที่สาํคัญ 

ก. สรุปรายงานการสอบบญัชี 
ในระยะ 3 ปท่ีผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเง่ือนไข สําหรับงบการเงิน

ของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอย และงบการเงินรวม 
อยางไรก็ตาม ในป 2558  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตั้งขอสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 

เกี่ยวกับหนังสืออนุญาตจากกรมปาไมใหบริษัทยอยแหงหนึ่งเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ได
หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริษัทยอยไดดําเนินการขออนุญาตกับสวนราชการท่ีเก่ียวของแลวขณะนี้อยูในระหวาง
การพิจารณาของสวนราชการดังกลาว  

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

2558 2557   
(ปรับปรุงใหม) 

 2556 *

บาท % บาท  %   บาท % 
สินทรัพย   

สินทรัพยหมุนเวียน   
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 76,897,411 4.86 153,415,965 9.87 172,812,024 11.51
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 139,855,805 8.84 22,897,051 1.47 33,322,411 2.22
   เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน 617,576 0.04 679,089 0.04 616,263 0.04
   สินคาคงเหลือ 43,794,424 2.77 197,538,468 12.71 56,525,068 3.77
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12,315,368 0.78 8,130,466 0.52 4,614,137 0.31
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 273,480,584 17.28 382,661,039 24.62 267,889,903 17.85
สินทรัพยไมหมนุเวียน   
   เงินลงทุนในการรวมคา 39,280,826 2.48  39,683,607 2.55 - -
   เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่น 61,740,000 3.90 - - - -
   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ   976,210,580 61.69  909,504,734 58.52 937,743,837 62.48
   ตนทุนสทิธกิารใชทีด่ินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม  223,598,119 14.13  211,814,804 13.63 273,330,468 18.21
   สินทรัพยไมมีตัวตน 873,137 0.06 1,270,121 0.08 10,109,479 0.67
   สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบญัช ี 6,431,374 0.41 4,031,988 0.26 6,324,867 0.42
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 896,065 0.06 5,309,275 0.34 5,526,039 0.37
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,309,030,101 82.72 1,171,614,529 75.38 1,233,034,690 82.15
                          รวมสินทรัพย 1,582,510,685 100.00 1,554,275,568 100.00 1,500,924,593 100.00
* ป 2556 ยังเปนงบการเงินรวม ท่ีรวมการรวมคาอยู   
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2558 2557  

(ปรับปรุงใหม) 
 2556 *

บาท % บาท  %   บาท % 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน   

หน้ีสินหมุนเวียน    
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 400,000,000 25.28 200,000,000 12.87 - -
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 28,537,362 1.80 43,267,677 2.78  16,803,514 1.12
   สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 75,000,000 4.74

 
100,000,000 

 
6.43 100,000,000 6.66

   ภาษีเงินไดคางจาย 1,845,762 0.12 1,619,191 0.10 13,057,762 0.87
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 5,379,896 0.34 6,536,150 0.42  32,427,206 2.16
รวมหนี้สินหมุนเวียน 510,763,020 32.28 351,423,018 22.61 162,288,482 10.81
หน้ีสินไมหมุนเวียน   
       สํารองเผือ่คาเชาท่ีดิน - - - - 20,468,000 1.36
       เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป - -

 
75,000,000 

 
4.83 200,000,000 13.33

       สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 9,186,503 0.58 4,742,514 0.31 16,111,150 1.07
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,186,503 0.58 79,742,514 5.13 236,579,150 15.76

รวมหน้ีสิน 519,949,523 32.86 431,165,532 27.74 398,867,632 26.57
  

สวนของผูถือหุน   
   ทุนเรือนหุน   
    ทุนจดทะเบียน   
    หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 324,050,000 324,050,000  324,050,000
    ทุนออกจําหนายและชําระเตม็มูลคาแลว   
    หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 324,050,000 20.48 324,050,000 20.85 324,050,000 21.60
   สวนเกินมูลคาหุนสามญั 321,544,740 20.32 321,544,740 20.69 321,544,740 21.42
   กําไรสะสม :     
      จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 60,305,000 3.81 60,305,000 3.88 60,305,000 4.02
      ยังไมไดจัดสรร            356,661,422 22.54 417,210,296 26.84 396,157,221 26.39

รวมสวนของผูถือหุน 1,062,561,162 67.14 1,123,110,036 72.26 1,102,056,961 73.43
              รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,582,510,685 100.00 1,554,275,568 100.00 1,500,924,593 100.00

 
 
* ป 2556 ยังเปนงบการเงินรวม ท่ีรวมการรวมคาอยู 
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

2558  2557 
(ปรับปรุงใหม) 

 2556 *  

บาท % บาท  %  บาท % 
  รายได   
      รายไดจากการขาย 1,259,606,904 97.71 1,154,662,114  95.79 1,352,429,488 96.77
      รายไดอื่น   
            อื่นๆ 29,490,004 2.29 50,755,712 4.21 45,204,352 3.23
   รวมรายได 1,289,096,908 100.00 1,205,417,826 100.00 1,397,633,840 100.00
   คาใชจาย   
      ตนทุนขาย 1,200,582,894  93.13 855,899,458  71.00 1,027,618,532  73.53
      คาใชจายในการขาย 29,884,139 2.32 31,445,846 2.61 48,908,902 3.50
       คาใชจายในการบริหาร 52,395,174 4.06 55,874,037 4.64 46,456,470 3.32
      คาใชจายอืน่ 5,361,676    0.42 37,865,520    3.14 2,480,644    0.18
   รวมคาใชจาย 1,288,223,883 99.93 981,084,861  81.39 1,125,464,548 80.53
   กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา   

คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 873,025 0.07 224,332,965 18.61 272,169,292 19.47

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา 5,222,219 0.41 5,962,937 0.49 - - 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 6,095,244 0.47 230,295,902 19.11 272,169,292 19.47
   คาใชจายทางการเงิน (10,571,540)  (0.82)     (7,986,586)  (0.66)     (1,598,157)  (0.11)

   กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได (4,476,296) (0.35) 222,309,316 18.44 270,571,135 19.36

   คาใชจายภาษีเงินได (7,480,243) (0.58) (34,068,609) (2.83) (49,985,272) (3.58)

   กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (11,956,539) (0.93) 188,240,707 15.62 220,585,863 15.78

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

       ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก                
       คณิตศาสตรประกันภยั–สทุธิจากภาษีเงินได     - - 11,037,563 0.92 - -
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (11,956,539) (0.93) 199,278,270 16.53 220,585,863 15.78

   กําไร(ขาดทุน)ตอหุน       
      กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (0.04) 0.58  0.68

 
 
 
* ป 2556 ยังเปนงบการเงินรวม ท่ีรวมการรวมคาอยู
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย  
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

2558 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

2556 * 

 บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน  
   กําไร(ขาดทุน) กอนภาษ ี (4,476,296) 222,309,316 270,571,135
   รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

 จากกิจกรรมดําเนินงาน: 
       คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย 83,901,023 107,638,143 99,239,739

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา (5,222,219) (5,962,937) - 
       ขาดทุน(กําไร)จากการตัดจําหนายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ 87,602 (65,512) 219,521
       ขาดทุนจากการตดัจําหนายตนทุนสวนปาลม 5,515,730 37,862,606 2,480,644
       การปรับลด (โอนกลับ) สินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธทิีจ่ะไดรับ 6,244,749 (95,760) 158,987
       โอนกลับสํารองเผื่อคาเชาท่ีดิน - (20,468,000) - 
       กําไรจากการจําหนายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ - - (3,924,036)
       คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน           5,668,554           5,673,986           6,678,468
       คาใชจายดอกเบีย้ 10,571,540             7,986,586           1,598,157

102,290,683 354,878,428 377,022,615
สินทรัพยดําเนนิงานลดลง (เพ่ิมขึ้น) :-  
       ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอืน่ (116,958,754) 10,425,360 38,466,905
       เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน 61,513 (62,826) (336,148)
       สินคาคงเหลือ 154,812,250 (138,944,997) 82,090,165
       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (3,853,754)  855,767  444,007
       สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,413,211 216,765 (4,185,591)
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน  (ลดลง) :-  
       เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (13,210,575) 996,952 (13,711,056)
       หน้ีสินหมนุเวียนอื่น (1,156,254) 1,491,966 (4,247,547)
       จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (1,224,565) (3,245,668) (2,221,910)

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 125,173,755 226,611,747 473,321,440
        จายดอกเบี้ย       (11,162,256) (8,552,291)) (117,122)
          จายภาษเีงินได (9,984,206) (50,171,615) (71,802,261)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 104,027,293 167,887,841 401,402,057
* ป 2556 ยังเปนงบการเงินรวม ท่ีรวมการรวมคาอยู  
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2558 2557 
(ปรับปรุงใหม) 

2556 * 

 บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน  
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอืน่เพ่ิมข้ึน (61,740,000) - - 

   เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ 3,486,591 8,627,007 5,647,030
   เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  (142,829,711) (60,199,111) (511,161,284)
   ตนทุนสวนปาลมเพ่ิมข้ึน (36,495,392) (23,771,375) (49,970,168)
   สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มข้ึน - (206,662) (1,234,887)
รับเงินปนผล 5,625,000 - - 

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (231,953,512) (75,550,146) (556,719,309)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน  
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน      200,000,000      200,000,000 - 
   ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว      (100,000,000)      (125,000,000)       300,000,000
   จายเงินปนผล (48,592,335) (178,226,518) (162,069,236)
   เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 51,407,665 (103,226,518) 137,930,764

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (76,518,554) (10,888,823) (17,386,488)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 153,415,965 164,304,788 190,198,512
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  76,897,411  153,415,965  172,812,024

 
ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม : 

 

   รายการท่ีไมใชเงินสด  
       โอนตนกลาปาลมเปนสินคาคงเหลือ 7,312,955 9,040,273 8,211,378
       ซ้ืออุปกรณท่ียังไมไดจายชําระ 1,494,227 2,423,251 2,766,803

 
 
 
 
* ป 2556 ยังเปนงบการเงินรวม ท่ีรวมการรวมคาอยู 
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 ค.  อัตราสวนทางการเงนิ – งบการเงนิรวม  
 2558 2557 

(ปรับปรุงใหม) 
2556 *  

อตัราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )   

   อตัราสวนสภาพคลอง เทา 0.5 1.1 1.7

   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.5 0.5 1.3

   อัตราสวนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา เทา 15.5 41.1 25.8

   ระยะเวลาเก็บหน้ี (เฉลี่ย) วัน 23 9 14

   อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ เทา 9.9 6.9 11

   ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 37 53 33

   อัตราสวนหมนุเวียนเจาหน้ีการคา เทา 33.4 20.0 44.5

   ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 11 18 8

   Cash Cycle วัน 49 43 39

อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )  

   อตัราสวนกําไรขั้นตน % 4.7 25.9 23.2

   อัตราสวนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ % (1.0) 16.3 15.8

   อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน % (1.1) 16.8 20

อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )  

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย % (0.8) 12.1 14.7

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % (1.0) 16.8 17.9

   อัตราการหมนุของสินทรัพย เทา 0.8 0.7 0.9

อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio )  

   อตัราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถอืหุน เทา 0.49 0.38 0.36

   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา 9 39 232

   กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน บาทตอหุน  (0.04)   0.58   0.68  

   เงินปนผลจากงวดผลการดําเนินงานตอหุน บาทตอหุน   0.10   0.30   0.60  

   การจายเงินปนผลตอหุน บาทตอหุน 0.15 0.55 0.50

   อัตราการจายเงินปนผล % -  ** 58.1 88

 
 
* ป 2556 ยังเปนงบการเงินรวม ท่ีรวมการรวมคาอยู 
** จายเงินปนผลจากกําไรสะสม  
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

1.  ผลการดาํเนนิงาน 
ในป 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 12 ลานบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 188 ลานบาทในป 2557 โดยมี
ผลกระทบท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกดังนี้  

1. ปจจัยภายใน : ปริมาณผลปาลมสดของสวนลดลง สงผลใหตนทุนผลปาลมสดของสวนสูงข้ึน  
(ดูรายละเอยีดในหัวขอ“ผลการดําเนินงานของสวน) 

2. ปจจัยภายนอก : การแทรกแซงจากภาครัฐในการกําหนดราคาแนะนําข้ันต่ําในการซื้อผลปาลมทะลาย ผล
ปาลมรวง และน้ํามันปาลมดิบ จะเห็นไดวาภาครัฐเริ่มออกประกาศฉบับแรก วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
ซ่ึงเปนชวงฤดูกาลของผลผลิตปาลมสดไดออกสูตลาด มีผลใหราคาผลปาลมสดไมไดเปนไปตามกลไกของ
อุปสงคอุปทาน  ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียศักยภาพในการสงออก ปริมาณสต็อคนํ้ามันปาลมดิบท้ัง
ประเทศสะสมเพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีประมาณ 384,798 ตัน เปน 447,929 ตัน ในเดือน
กันยายน 2558  ดังนั้น เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2558 สํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ (ส.กกร) จึงไดออกประกาศปรับราคาผลปาลมสดลดลงจากราคากิโลกรัมละ 4.20 เหลือ 3.20 บาท  
นํ้ามันปาลมดิบลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.20 เหลือ 20.30 บาท  มีผลใหสต็อคนํ้ามันปาลมดิบของ
บริษัทซ่ึงมีอยู ณ ขณะนั้นตองขาดทุนทันที หลังจากประกาศเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2558  กระทรวง
พาณิชยมีความพยายามที่จะกําหนดราคาแนะนําตามราคาตลาด โดยใหราคาเปลี่ยนแปลงสอดคลอง
ใกลเคียงกับตลาดโลก  แตปริมาณสต็อคนํ้ามันปาลมดิบท่ีมีอยูในปริมาณคอนขางสูงซ่ึงเปนชวงฤดูกาล
ของผลผลิตปาลม  ก็ไดสรางความเสียหายใหกับผลการดําเนินงานของบริษัทในป2558  

ผลการดําเนินงานของสวน 
ปริมาณผลปาลมสดท่ีเขากระบวนการผลิตในป 2558 ของบริษัทลดลงจากป 2557 รอยละ 8.2 โดยผลปาลมท่ีมาจากสวน
ท่ีเปนพ้ืนท่ีของบริษัทลดลงรอยละ 7.8 เน่ืองมาจากสภาพอากาศแหงแลงท่ีตอเน่ืองจากป 2557 ในชวงท่ีตนปาลมออกชอ 
สงผลใหนํ้าหนักตอทะลายลดลงและชอดอกฝอ 

ในสวนของผลปาลมท่ีมาจากสวนที่เปนพ้ืนท่ีสัมปทาน ลดลงรอยละ 56.8   เน่ืองมาจากพ้ืนท่ีสัมปทานของบริษัทยอย
จํานวนทั้งสื้น 21,348.94 ไร ไดหมดอายุลง ซ่ึงนโยบายภาครัฐในปจจุบัน หากจะมีการพิจารณาตอใบอนุญาตเขาทํา
ประโยชนในพ้ืนท่ีสัมปทาน จะมีการพิจารณาใหพ้ืนท่ีเพียงแคครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีท่ีเคยไดเขาทําประโยชน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีสัมปทานของสวนเคียนซากับกรมปาไม (8,588 ไร) ไดหมดอายุลง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และ
บริษัทยอยไดดําเนินการตออายุสัญญาเรียบรอยแลว โดยไดจดทะเบียนทําสัญญาเชาท่ีดินกับกรมธนารักษ 
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 จํานวนพื้นท่ี 4,294 ไร  คิดเปนรอยละ 50 ของพื้นท่ีท่ีเคยไดเขาทําประโยชน
จากใบอนุญาตกับกรมปาไม เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2527  ซ่ึงสัญญามีผลตั้งแตวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 
ถึง 8 กรกฎาคม 2572  สวนพ้ืนท่ีอีกคร่ึงหนึ่งใหนําไปจัดใหราษฎรผูยากไรไมมีท่ีดินทํากินไดรับสิทธิการ
เชารายละไมเกิน 10 ไร    ในระหวางท่ีการดําเนินการเรื่องการจัดสรรพ้ืนท่ียังไมแลวเสร็จน้ัน 

กรมธนารักษไดอนุญาตใหบริษัทยอยครอบครองทําประโยชนโดยชําระคาเชาในอัตราท่ีกําหนด จนกวาการ
จัดสรรท่ีดินจะดําเนินการแลวเสร็จ 
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2. พ้ืนท่ีสัมปทานของสวนชัยบุรีกับกรมปาไมจํานวนพื้นท่ี 13,064 ไร ซึ่งหมดอายุลงในวันท่ี 1 มกราคม 
2558  บริษัทและบริษัทยอยไดยื่นขออนุญาตเขาทําประโยชนกับกรมปาไม จํานวนพ้ืนท่ี 6,513 ไร ซ่ึงอยู
ในระหวางการดําเนินการพิจารณาของกรมปาไม  เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2558 บริษัทยอยไดรับใบอนุญาต
เก็บหาของปาในพื้นท่ีสัมปทานแปลงดังกลาว โดยบริษัทยอยตองชําระเงินคาภาคหลวงในอัตรารอยละ 10 
ของราคาตลาดและคาบํารุงปาในอัตรา 2 เทาของคาภาคหลวง เมื่อเก็บเก่ียวผลปาลมน้ํามัน บริษัทยอยจึง
สามารถเริ่มเก็บเก่ียวผลปาลมนํ้ามันในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแปลงดังกลาวไดตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 

 
นอกจากน้ี ในป 2558 บริษัทไดเริ่มดําเนินการปลูกทดแทนในสวนสัมปทานที่ไดตออายุสัญญาเรียบรอยแลว จํานวนพ้ืนท่ี 
1,246 ไร และวางแผนที่จะดําเนินการตอในป 2559 อีกจํานวน 1,410 ไร สวนท่ีเหลืออีกจํานวน 1,434 ไร จะดําเนินการใน
ป 2563 ซ่ึงในระยะเวลาดังกลาวจะมีผลใหผลปาลมในพื้นที่ดังกลาวลดลง  
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน มีผลใหตนทุนผลปาลมสดจากสวนของบริษัท เพ่ิมข้ึนรอยละ 22 

 
ผลการดําเนินงานของโรงสกัด 
บริษัทมีปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.7 ประกอบกับปริมาณผลปาลมสดรวมของบริษัทลดลง
รอยละ 34.1 สงผลใหปริมาณผลปาลมสดท่ีเขาสูโรงสกัดลดลงจากป 2557 รอยละ 8.2 โดยสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจาก
ภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทในป 2558 คิดเปนรอยละ 64.8 และ 35.2 ของผลปาลมสดท่ีใชในการผลิตท้ังหมด  
(2557 : รอยละ 50.9 และ 49.1) 
 
ตนทุนผลปาลมสดจากสวนของบริษัท เพ่ิมขึ้นรอยละ 22 ในขณะที่ตนทุนผลปาลมสดท่ีซ้ือจากภายนอก ลดลงรอยละ 5.2 
โดยเกิดจากกลไกอุปสงคอุปทานของตลาด  สงผลใหตนทุนผลปาลมสดท่ีใชในการผลิตท้ังหมดของบริษัทเพ่ิมข้ึน รอยละ 
7.7 ทําใหตนทุนนํ้ามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมตอตันของโรงสกัด เพ่ิมข้ึนจากป 2557  รอยละ 7.4 และ 13.1 
ตามลําดับ 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดนํ้ามันปาลมดิบและเมล็ด
ในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอชั่วโมง และสําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต ซ่ึงบริษัท
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 
100 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น  บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2552 
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2245(9)/2550 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากกาซ
ชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต ซ่ึงบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับ
การสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว
แลว เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2553 

 

สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1262(2)/2550 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพันธุปาลม 
การรวมคา (บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบ 
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กิจการท่ีไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซ่ึงการรวมคาไดเริ่มใช
สิทธิพิเศษดังกลาวแลว เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 

 
รายไดจากการขาย 
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสําหรับป 2558 เพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 104.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.1  
ปริมาณการขายน้ํามันปาลมดิบ และน้ํามันเมล็ดในปาลม เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.1 และ 38.5 ตามลําดับ  ในขณะที่ราคาขายถัว
เฉล่ียตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบ และน้ํามันเมล็ดในปาลมจะลดลง รอยละ 5.1  และ 19.1 ตามลําดับ 

 
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร 

• บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 95.3 ของยอดขาย (2557 : รอยละ 74.1) โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากตนทุนถัวเฉล่ียตอหนวยของผลปาลมสดเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.7  โดยปริมาณผลปาลมสดท่ีมาจากสวนของ
บริษัทลดลงถึงรอยละ 34.1 ในขณะท่ีปริมาณผลปาลมสดที่ซื้อจากภายนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 สงผลใหตนทุน
เพ่ิมข้ึน   

• คาใชจายในการขายลดลง 1.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5 สาเหตุหลักมาจากคาขนสงท่ีลดลง เน่ืองมาจาก
ลูกคาบางราย มารับสินคาจากโรงงานดวยตนเอง และลูกคารายใหม ๆ บางราย อยูใกลโรงงาน จึงสงผลใหคา
ขนสงลดลง 

• คาใชจายในการบริหาร ลดลง 3.5 ลานบาท สาเหตุสวนใหญมาจาก คาใชจายท่ีปรึกษาทางกฏหมายลดลง 2 
ลานบาท และคาใชจายประกันภัย ลดลง 1 ลานบาท 

• คาใชจายอื่น ๆ ลดลง 32.5 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการตัดจําหนายตนทุนสวนปาลมในป 2557 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี 
สปก จํานวนเงิน 32.6 ลานบาท  

กําไร 
รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึน 104.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.1 แตจากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหบริษัทและบริษัท
ยอย มีกําไรข้ันตน ลดลง 239.7 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 80.2 ถึงแมวาคาใชจายในการขายและบริหาร ลดลง 37.5 
ลานบาท แตกําไรสุทธิ ของบริษัทและบริษัทยอยก็ลดลง 200.2  ลานบาท กลายเปนผลขาดทุนสุทธิจํานวน 12 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 106.4  และขาดทุนตอหุนในป 2558 เทากับ 0.04 บาท (2557:  กําไรสุทธิตอหุน 0.58 บาท) 

 
 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน ลดลงจากรอยละ 16.76 ในป 2557 เปนรอยละ -1.13  ในป 2558 
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อัตราการจายเงินปนผล 
 
บริษัทมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนป 2557 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท 
ในเดือนธันวาคม 2557 เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลการดําเนินงานงวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 ในอัตราหุน
ละ 0.15 บาท ดังน้ันเงินปนผลจายจากผลดําเนินงานของป 2557 ท้ังสิ้นเทากับอัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปนรอยละ 
58.11 ของกําไรสุทธิ  
 
สืบเนื่องมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 ขาดทุน ดังนั้น ในระหวางป 2558 บริษัทจึงไมมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาล  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาจายเงินปนผลประจําป 2558 จากกําไรสะสมของบริษัท ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนเงิน 336 ลานบาทในอัตราหุนละ 0.10 บาท  โดยบริษัทจะตองนําเสนอใหท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
 

ท้ังน้ี นโยบายของบริษัทที่กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
แลวในแตละป  
 

มูลคาตามบัญช ี(คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก)  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 3.28 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักสุทธิ 324.05 ลานหุน) ลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ท่ีมีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 3.47 บาท 
คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักสุทธิ 324.05 ลานหุน)  

 
2. ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยท้ังหมด 1,582.5  ลานบาท เพ่ิมข้ึน 28.2  ลานบาทจากป 2557 คิดเปน
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.8 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ลดลงเปนรอยละ -0.76 (2557 : รอยละ 12.11) สาเหตุหลักมา
จากรายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยท่ีสําคัญ ดังนี้ 

• ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น เพ่ิมขึ้น 117 ลานบาท เน่ืองจากในเดือน ธันวาคม 2558 มีการขายนํ้ามันปาลม
ดิบใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ซ่ึงมีกําหนดการชําระเงิน 30 วันนับจากวันท่ีท่ี
สงมอบสินคาครบ  

• สินคาคงเหลือ ลดลง 153.7 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากปริมาณสินคาคงเหลือท่ีลดลง ประกอบกับราคาถั่ว
เฉล่ียตอหนวยของสินคาคงเหลือท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เพ่ิมขึ้น 66.7 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากซ้ือท่ีดินสวนปาลมเพ่ิมข้ึน 
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• ตนทุนสิทธิการใชท่ีดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม เพ่ิมขึ้น 12 ลานบาท เกิดจากการลงทุนเพ่ิมในสวน
ปาลมที่ยังไมถึงอายุเก็บเกี่ยว 

• เงินกูยืมระยะสัน้เพ่ิมข้ึน  200 ลานบาท เปนผลมาจากการลงทุนในท่ีดินสวนปาลมเพ่ิมข้ึนและคืนเงินกู
ระยะยาว 

• เงินใหกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแกบริษัทอื่น จํานวน 3 บริษัท เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 61.74 ลานบาท  

• เงินกูยืมระยะยาวลดลง100ลานบาทจากการชําระคืนเงินกูธนาคารตามสัญญา 

 
3. แหลงท่ีมาของเงินทุน  
 
โครงสรางของเงินทุน บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2558 เทากับ 0.49 เทา (2557 : 
0.38 เทา) เน่ืองมาจากเงินกูยืมระยะสั้นในป 2558 ท่ีเพ่ิมขึ้น  
 
สวนของผูถือหุน บริษัทและบริษัทยอย มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับป 2558 จํานวน 12 ลานบาท และในระหวางป 2558 
บริษัทมีการจายเงินปนผลงวดสุดทายของป 2557  จํานวน 48.6 ลานบาท ท้ังนี้บริษัทไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล
ในป 2558  ทําใหสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ลดลงจากป 2557 จํานวน 60.5  ลานบาท 
 
หน้ีสิน  บริษัทและบริษัทยอย มีหน้ีสินทั้งหมด 519.9 ลานบาท ซ่ึงเปนหน้ีสินหมุนเวียน 510.8 ลานบาท และหนี้สินไม
หมุนเวียน 9.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2557 จํานวน 88.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก เงิน
กูยืมสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน 100 ลานบาท เน่ืองมาจากท่ีดิน อาคาร อุปกรณท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับผลการดําเนินงานท่ีลดลงของป 
2558 ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน 

 
สภาพคล่องทางการเงิน  (กระแสเงินสด) 
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2558 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 76.9 ลานบาท ลดลง 76.5 ลาน
บาท จากชวงเวลาเดียวกันของป 2557 ท่ีมีอยูจํานวน 153.4 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

• เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2558 จํานวน 104 ลานบาท ลดลงจากป 2557 เปนจํานวนเงิน 
63.9 ลานบาท  สาเหตุหลักมาจากลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับผลการดําเนินงานท่ี
ลดลง ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน  

• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2558 จํานวน 232 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ท่ีใชไป 
75.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 156.4 ลานบาท  เน่ืองมาจากมีการใหเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยแกบริษัทอื่น 
จํานวน 3 บริษัท เพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 61.74 ลานบาท และมีการซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ เพ่ิมข้ึน 

• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของป 2558 จํานวน 51.4 ลานบาท มาจากเงินปนผลจายสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานงวดสุดทาย สําหรับป 2557 จํานวนเงิน 48.6 ลานบาท  
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จากกระแสเงินสดท่ีไดมาใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2558 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสดลดลง 76.5 
ลานบาท ทําใหเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 76.9 ลานบาท 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 

• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 0.54 เทา ในป 2558 ต่ํากวาป 2557 ซ่ึงเทากับ 
1.09 เทา สาเหตุหลักมาจากหน้ีสินหมุนเวียน ไดแก เงินกูยืมระยะสั้นท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สินทรัพย
หมุนเวียนลดลง 

• อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 0.45 เทา (2557 : 0.53 เทา)  สาเหตุ
หลักมาจากลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่นท่ีเพ่ิมข้ึน 

• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 0.15 เทา ในป 2558 (2557 : 
0.44 เทา) มีสาเหตุหลักมาจากหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

4. รายจายลงทุน 
บริษัทมีรายจายลงทุนในเรื่อง การลงทุนซื้อท่ีดินปลูกปาลม  โครงการปลูกปาลมทดแทนและการปรับปรุง

ประสิทธิภาพเครื่องจักร  

• ในป 2558 บริษัทมีการลงทุนซื้อท่ีดินปลูกปาลมในพ้ืนท่ีตอเน่ืองกับสวนทับปริก จังหวัดกระบี่ เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีปลูกปาลม และทําใหคาบริหารจัดการของสวนดังกลาวลดลง 
โครงการปลูกปาลมทดแทน ในพ้ืนท่ีท่ีเปนสัมปทานในสวนเคียนซา ซ่ึงบริษัทยอยไดรับการตอสัญญาเชา
กับกรมธนารักษในพ้ืนท่ีครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีท่ีทําประโยชน บริษัทไดเริ่มดําเนินการปลูกปาลมทดแทนในป 
2558 ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จในป 2563 

• รายจายลงทุนของบริษัทในอนาคตยังคงเปนการซื้อท่ีดินเพ่ือปลูกสวนปาลม และอุปกรณทดแทนทรัพยสิน
ท่ีเสื่อมสภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องใชท่ีสามารถทดแทนแรงงาน 

 
 
ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 

จากการท่ีวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร ทําใหแนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทขึ้นอยู
กับปจจัยท่ีควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณนํ้าฝน ผลผลิตของวัตถุดิบท่ีออกสูตลาดในแตละฤดูกาล และ
ความผันผวนของราคาน้ํามันปาลม นอกจากน้ียังมีปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่งไดแก พ้ืนท่ีสัมปทานของบริษัท ซ่ึงในอดีต 
คิดเปนรอยละ 48.5 ของพ้ืนที่ปลูกปาลมท้ังหมดของบริษัทไดหมดอายุลง  ในขณะที่ภาครัฐมีนโยบายชัดเจนท่ีจะขอคืน
พ้ืนท่ีรอยละ 50 ของพื้นท่ีท่ีทําประโยชน หากจะพิจารณาตอสัญญาหรืออนุญาตใหเขาทําประโยชน    ทําใหบริษัทมีพ้ืนท่ี
ปลูกปาลมลดลง สงผลใหบริษัทตองซ้ือผลปาลมจากภายนอกเพิ่มข้ึน มีผลใหตนทุนขายสูงข้ึน  
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 นอกจากนี้ บริษัทยังมีปญหาท่ีดินทับซอนกับท่ีดินของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซ่ึงมี
หนังสือแจงใหบริษัทฯ  ไปดําเนินการกระจายสิทธิ์ใหบุคคลอื่น  ซ่ึงบริษัทอาจสูญเสียท่ีดินดังกลาว คิดเปนรอยละ  28  
ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมท้ังหมดในปจจุบัน 

 
นอกจากน้ัน การท่ีมีโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบเพ่ิมจํานวนข้ึนทุกป สงผลใหการซ้ือผลปาลมสดจากภายนอกมีการ

แขงขันกันอยางรุนแรง โดยไมใสใจเรื่องคุณภาพของผลปาลม  ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการ
ดําเนินงานของบริษัทในอนาคตทั้งสิ้น  

 
 
คาตอบแทนของผูสอบบญัช ี

1)  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
กลุมบริษัท ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน  โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกสํานัก
งานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีดังนี้ 
 

คาสอบบัญชี (บาท) ป 2558 ป 2559 

ของบริษัท 930,000 930,000
ของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บจ.สยามเอลิทปาลม) 315,000 315,000
ของบริษัทยอย 3 บริษัท 140,000 140,000

รวม 1,385,000 1,385,000
 
 

2)  คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
กลุมบริษัท ไดมีการจายคาตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขาเครื่องจักรและรายงานผลการดําเนินงานท่ี
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากโครงการ BOI ดังนี้ 
 

คาตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ป 2558 ป 2559 

ของบริษัท 200,000 200,000

ของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บจ.สยามเอลิทปาลม) 100,000 100,000

รวม 300,000 300,000
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบรษัิทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559  ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอย 
 ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายให นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ       ตําแหนง    ลายมือชื่อ 

 
1.  นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผูจัดการ       

 

2. นางสาวปยธดิา สุขจันทร  กรรมการบริหาร       

 
ชื่อ       ตําแหนง    ลายมือชื่อ 

 
ผูรับมอบอํานาจ 

 

นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ      
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 
และเลขานุการบริษัท 
 
1. กรรมการและผูบริหารของบรษิัทฯ 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร ตําแหนง 

1.  นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา

2.  นางสาวอญัชลี สืบจันทศิริ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

3.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา 

4.  นายเสง่ียม สันทัด กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนด
คาตอบแทน, กรรมการสรรหา 

5.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ 
กรรมการสรรหา 

6.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร 

7.  นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง กรรมการบริหาร 

8.  นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต เลขานุการบริษัทและ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. นายสุภัทรพงศ ชาญพานิชย ผูจัดการฝายโรงงาน 

10. นายอุเทน ประทุมรัตน ผูจัดการฝายสวน 

11. นางสาวเทียมรส จินะกัน ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน 

12. นายชณตัถ แสงอรุณ ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

 
หมายเหตุ : กรรมการลําดับท่ี 2, 5 และ 6 เปนกรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทตามท่ีกําหนดในหนังสือ

รับรอง 
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รายละเอียดของกรรมการและผูบรหิารของบริษัท 

1. นายธรีะ วภิูชนนิ 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา 
อาย ุ    67 ป 
สัญชาต ิ    ไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ 3 บริษัท 
- กรรมการ 5 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  21 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2538) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด  (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
- ไมมี – 

ตําแหนงในกิจการอื่น 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, กสท, ปตท, ทอท 
 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

การเขารวมประชุมป 2558  - มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 คร้ัง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครั้ง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง 

 
หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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2. นางสาวอัญชลี  สบืจนัทศิร ิ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
อาย ุ    57 ป 
สัญชาต ิ    ไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท   ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  2 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  13 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2546) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

ตําแหนงในกิจการอื่น 
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง  จํากัด 
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด 

การเขารวมประชุมป 2558 - มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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3. ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ  
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน,  
ประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ    72 ป 
สัญชาต ิ    ไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  1 บริษัท  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  23 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2536) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คณุวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 29/2004 
    ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 4/2005 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 56/2005 
    ประกาศนียบตัร Finance for non-finance Director (FND) รุนท่ี 15/2005 
    ประกาศนียบตัร Improving the Quality of Financial  
    Reporting (QFR) รุนท่ี 3/2006 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
 - ไมมี - 
ตําแหนงในกิจการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
 - ไมมี - 
ตําแหนงในกิจการอื่น 

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

การเขารวมประชุมป 2558  - มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 คร้ัง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครั้ง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง 

 

 

 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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4. นายเสงี่ยม สนัทัด 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา 
อาย ุ    69  ป 
สัญชาต ิ    ไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  1 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  4 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2555) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คณุวุฒิทางการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    ประกาศนียบตัรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง  

รุน 1 (วปอ. 2546) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 22/2004 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 51/2004 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ อาร พี ซี จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  

ตําแหนงในกิจการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)  
- ไมมี - 

ตําแหนงในกิจการอื่น 
 กรรมการสมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา 
 กรรมการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)  
 กรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 กรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
 ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 ท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง 
 ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากร ภาคที่ 1 
 เลขานุการกรมศุลกากร 

การเขารวมประชุมป 2558  - มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 คร้ัง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครั้ง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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5. นายวงั ชาง ยิง  
กรรมการ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    55  ป 
สัญชาต ิ    สิงคโปร 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  2 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  17 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2542) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศกึษา  ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม)  

   Oxford University ประเทศอังกฤษ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 

ตําแหนงในกิจการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)  
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลํ่าสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด 

ตําแหนงในกิจการอื่น 
  สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปรโพลีเทคนิค 

  สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร  
การเขารวมประชุมป 2558  - มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 คร้ัง 

   - มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง เขาประชุม 2 ครั้ง 
   - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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6. นางสาวปยธิดา  สุขจันทร  
กรรมการบริหาร 
อาย ุ    47 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
สัญชาต ิ    ไทย 
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  2 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  13 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2546) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

   ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน 36/2003 
   ผานการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูทรงคุณวุฒิ รุน 1/2012 (TIIP 1)  

จัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ตําแหนงในกิจการอื่น 

 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด 
 ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย คาเธยแคปปตอล จํากัด 

การเขารวมประชุมป 2558 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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7. นางสาวจริสุดา สาํเภาทอง 
กรรมการบริหาร 
อายุ     45 ป   
สัญชาต ิ    ไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท   ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  1 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  1 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการบัญชตีนทุน 
    คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน 208/2015 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

 เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจัดการฝายบญัชีและการเงิน  
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

ตําแหนงในกิจการอื่น 
 Cost Accounting Manager บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager  

 บริษัท อเมริกัน สแตนดารด บี แอนด เค (ประเทศไทย) จํากัด 
 Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด 

การเขารวมประชุมป 2558 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เขาประชุม 4 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

  หนา 98 
 

8. นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต  
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    75 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนติบัณฑิตไทย 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมด)ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง 

 

9. นายสุภัทรพงศ ชาญพานิชย 
ผูจัดการฝายโรงงาน 
อาย ุ    49 ป  
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท  ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรีญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

 ผูชวยผูอํานวยการโรงงาน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  
 ผูจัดการโรงงาน บริษัท ไทยทาโลแอนดออยล จํากัด 
 หัวหนาฝายซอมบํารุง บริษัท ศรีตรังแอรโกรอนิดัสทรี จํากัด (มหาชน)  
 วิศวกรเครื่องกล บริษัท โดล ไทยแลนด จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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10. นายอุเทน ประทุมรัตน 
ผูจัดการฝายสวน 
อาย ุ    57 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท  รอยละ 0.01 
ความสัมพันธทางครอบครัว  
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  วทบ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

 ท่ีปรึกษา ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
 ผูจัดการฝายสวน บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด 

 

11. นางสาวเทียมรส จินะกัน 
ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน 
อาย ุ    57 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

 หัวหนางานบัญชีการเงิน  บริษัท ใบยาเอเชียอาคเนย จํากัด 
 หัวหนางานบัญชีการเงิน  บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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12. นายชณัตถ  แสงอรุณ 
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
อาย ุ    54 ป  
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
    ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย รามคําแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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2. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีดํารงตาํแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษทั
ยอย และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีดํารงตําแหนงเปนกรรมการและ
ผูบริหารของบรษิัทยอย และบรษิัทท่ีเก่ียวของกัน มีรายนามดังตอไปนี ้

 

ชื่อ บริษัท 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน บริษัทยอย การรวมคา

LST UFC UNF 
บจก.
พันธศรี
ววิัฒน 

บจก.
พันธศรี 

บจก.
ประจักษ 
ววิัฒน  

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม

1 นายวัง ชาง ยิง / // * *     

2 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ // //   / / / * 

3 นางสาวปยธดิา สุขจันทร // //   / / / // 

4 นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง // ///       

 
 

หมายเหต ุ

* หมายถึง ประธานกรรมการ LST หมายถึง บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
/ หมายถึง กรรมการ   UFC หมายถึง บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
// หมายถึง กรรมการบริหาร  UNF หมายถึง บริษัท ยูเน่ียนฟรอสท จํากัด  
/// หมายถึง ผูบริหาร 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทยอย 
 

บริษัทฯมิไดรายงานรายช่ือกรรมการของบริษัทยอย เน่ืองจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวารอยละ 10 
ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2558 ถือไดวาเปนบริษัทยอยท่ีไมมีนัยสําคัญตามประกาศ
ของ กลต.  
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนา
งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 
 เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อผูตรวจสอบ
บัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหนาท่ีตรวจสอบภายในของบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส  

 
ประวัติผูตรวจสอบภายใน 
 

นายอภิรักษ อติอนุวรรตน  
หุนสวนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
อายุ     45 ป   
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท   ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญช)ี คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาตรนิีติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

การอบรม   ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO) 
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการดานความ
เสี่ยงของแตละระบบงาน (COSO – ERM) 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจําป 
ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ 
 หุนสวนงานตรวจสอบบญัชี บรษิัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  
 ตรวจสอบภายใน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จํานวน 16 ป 
 ตรวจสอบภายใน บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 11 ป 

 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 
บริษัทฯยังมิไดมีการประเมินราคาทรัพยสิน 
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เอกสารแนบ 5 : อ่ืนๆ 
 

สารประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 
ภาพรวมป 2558 
 
ในระหวางป คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป) ไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวา
ดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) รวมทั้งส้ินจํานวน 7 ฉบับ เพ่ือกําหนดราคาแนะนําขั้นต่ําในการซื้อผลปาลม
ทะลาย ผลปาลมรวง และน้ํามันปาลมดิบ มีผลใหราคานํ้ามันปาลมดิบโดยเฉล่ียของประเทศไทยในป 2558 อยูใน
ระดับสูงเชนเดียวกับป 2557 และเกิดสวนตางราคามากกวา 8 บาท/กิโลกรัมจากตลาดโลก ในขณะท่ีปริมาณสตอค
น้ํามันปาลมดิบในประเทศยังคงสูงตอเนื่องเกือบตลอดทั้งป 
 
การแทรกแซงดังกลาว มีผลทําใหประเทศไทยสูญเสียศักยภาพในการสงออกน้ํามันปาลมดิบโดยส้ินเชิง ซึ่งในป 
2557 มีจํานวน 167,060 ตัน แมวา เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 องคการคลังสินคาไดออกประกาศรับซื้อน้ํามัน
ปาลมดิบ ป 2558 ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
ปริมาณ 100,000 ตัน ในราคาแนะนํา (ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด) เพ่ือดูดซับปริมาณน้ํามันปาลมดิบสวนเกินออก
จากระบบ แตจนกระท่ังส้ินสุดระยะเวลาโครงการ สามารถรับซื้อไดเพียง 2,634 ตัน  เนื่องจากเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติ  ทําใหปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมในประเทศคงเหลือ ณ ส้ินป 2558 ยังคงอยูในระดับสูงถึง 334,692 ตัน  
 
เหตุการณขางตน ทําใหบริษัทไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในเชิงตนทุนและ
ปริมาณ ซึ่งนับวาเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิงในธุรกิจน้ํามันปาลม และสงผลกระทบอยางมากตอผลการดําเนินงานของ
บริษัท   
 
ราคาตลาดโลกเฉล่ียท้ังป 2558 ลดลงต่ํากวาป 2557 ประมาณรอยละ 6.7 สะทอนถึงภาวะการตกต่ําของราคา
น้ํามันปโตรเลียมท่ีลดลง ราคาน้ํามันถ่ัวเหลืองท่ีถือเปนสินคาคูแขงกับน้ํามันปาลมก็ปรับตัวลดลงอยางมากจาก
อุปทานสวนเกิน เศรษฐกิจประเทศจีนซึ่งเปนลูกคาหลักในสินคาน้ํามันปาลมแสดงถึงภาวะชะลอตัว ในปลายป 
2558 มีความพยายามของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย สองผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญสุดของโลกในการจัดต้ัง
สภาประเทศผูผลิตน้ํามันปาลม (CPOPC) เพ่ือสรางความแข็งแกรงในกลุมในดานการตอรองทางการตลาดและ
สรางเสถียรภาพดานราคาก็ตาม แตเนื่องจากยังคงมีปจจัยลบหลายดาน จึงทําใหแนวโนมการฟนตัวอยางแข็งแกรง
ของราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกยังคงไมเห็นชัดเจนในระยะเวลาอันใกลนี้ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีลดลง สาเหตุมาจากผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งสวนใหญอยูนอกเหนือ
การควบคุม 
 
1. ปจจัยภายใน 

• สวนปาลมของบริษัท : บริษัทมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตท่ีผานมา เนื่องจากพ้ืนท่ี
สัมปทานที่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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(i) พ้ืนท่ีสัมปทานของสวนเคียนซากับกรมปาไม (8,588 ไร) ไดหมดอายุลง เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2557 และบริษัทยอยไดดําเนินการตออายุสัญญาเรียบรอยแลว โดยไดจดทะเบียนทําสัญญาเชาท่ีดิน
กับกรมธนารักษ เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 จํานวนพ้ืนท่ี 4,294 ไร  คิดเปนรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีท่ี
เคยไดเขาทําประโยชนจากใบอนุญาตกับกรมปาไม เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2527 

(ii) พ้ืนท่ีสัมปทานของสวนชัยบุรีกับกรมปาไม (13,064 ไร) ไดหมดอายุลงในวันท่ี 1 มกราคม 2558 
บริษัทและบริษัทยอยไดย่ืนขออนุญาตเขาทําประโยชนกับกรมปาไม จํานวนพ้ืนท่ี 6,513 ไร ซึ่งอยูใน
ระหวางการดําเนินการพิจารณาของกรมปาไม  นอกจากนั้น พ้ืนท่ีสัมปทานที่อยูในระหวางการตอ
อายุก็ตองมีการจายคาภาคหลวงและคาบํารุงปารวมกันรอยละ 30 ของราคาตลาดเมื่อเก็บเกี่ยวผล
ปาลมสด  มีผลใหตนทุนผลปาลมสดในสวนนี้เพ่ิมขึ้นมาก 
 
ประกอบกับพ้ืนท่ีบางสวนซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีของ สปก. ซึ่งยังไมมีการสงมอบพ้ืนท่ี  ไดถูกบุกรุกจาก
บุคคลภายนอก สงผลใหปริมาณผลปาลมสดท่ีมาจากสวนลดลง และบริษัทตองซื้อผลปาลมสดจาก
บุคคลภายนอกมากขึ้น 
 

• ปริมาณผลปาลมท่ีเขากระบวนการผลิต : ปริมาณผลปาลมสดท่ีเขากระบวนการผลิตลดลงจากป 
2557 รอยละ 8.2  

(i) ผลปาลมท่ีมาจากสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีของบริษัทลดลงรอยละ 7.8 เนื่องมาจากสภาพอากาศท่ีแหงแลง
ตอเนื่อง ในขณะท่ี 

(ii) ผลปาลมท่ีมาจากสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีสัมปทาน ลดลงรอยละ 56.8 เนื่องมาจากพ้ืนท่ีสัมปทาน 

(21,348.94 ไร) ไดหมดอายุลง ตามท่ีไดอธิบายไปแลวขางตน 
 
โดยสรุป ปริมาณผลปาลมสดจากสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีของบริษัทและผลปาลมท่ีมาจากสวนท่ีเปนพ้ืนท่ี
สัมปทานลดลงรอยละ 34.1 ในขณะที่ปริมาณผลปาลมท่ีซื้อจากภายนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 เมื่อ
เทียบกับป 2557 แตก็ยังไมเพียงพอท่ีจะชดเชยการลดลงอยางมากของปริมาณผลปาลมสดจากสวน
ท่ีเปนพ้ืนท่ีของบริษัทและผลปาลมท่ีมาจากสวนที่เปนพ้ืนท่ีสัมปทาน สงผลใหปริมาณผลปาลมสดท่ี
เขาสูโรงสกัดลดลงจากป 2557 รอยละ 8.2 โดยสัดสวนการซ้ือผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิต
จากสวนของบริษัทในป 2558 คิดเปนรอยละ 64.8 และ 35.2 ของผลปาลมสดท่ีใชในการผลิตท้ังหมด  
(2557 : รอยละ 50.9 และ 49.1) 
 
ตนทุนผลปาลมสดจากสวนของบริษัท เพ่ิมขึ้นรอยละ 22 ในขณะที่ตนทุนผลปาลมสดที่ซื้อจาก
ภายนอก ลดลงรอยละ 5.2 โดยเกิดจากกลไกอุปสงคอุปทานของตลาด  สงผลใหตนทุนผลปาลมสดท่ี
ใชในการผลิตท้ังหมดของบริษัทเพ่ิมขึ้น รอยละ 7.7 

 
2. ปจจัยภายนอก : ในระหวางป ภาครัฐมีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ
บริการ (ส.กกร.) กําหนดราคาแนะนําขั้นต่ําในการซื้อผลปาลมทะลาย ผลปาลมรวง และนํ้ามันปาลมดิบ รวมทั้งส้ิน
จํานวน 7 ฉบับ (ดูรายละเอียดจาก “ภาพรวมทางดานการเงิน”) 
 
ภาครัฐเริ่มออกประกาศฉบับแรก วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงเปนชวงฤดูกาลของผลผลิตปาลมสดไดออกสูตลาด 
มีผลใหราคาผลปาลมสดไมไดเปนไปตามกลไกของอุปสงคอุปทาน   ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียศักยภาพในการ
สงออก ปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมดิบท้ังประเทศสะสมเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งมีประมาณ 384,798 
ตัน เปน 447,929 ตัน ในเดือนกันยายน 2558  ดังนั้น เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2558 สํานักงานคณะกรรมการกลางวา
ดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) จึงไดออกประกาศปรับราคาผลปาลมสดลดลงจากราคากิโลกรัมละ 4.20 เหลือ 
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3.20 บาท  น้ํามันปาลมดิบลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.20 เหลือ 20.30 บาท  มีผลใหสต็อคน้ํามันปาลมดิบของ
บริษัทซึ่งมีอยู ณ ขณะนั้นตองขาดทุนทันที 
 
ผลประกอบการ 
 
ผลขาดทุนในสตอคดังกลาวนําไปสูผลประกอบการที่ขาดทุนสุทธิจํานวน 12 ลานบาท (2557 : กําไรสุทธิ 188 ลาน
บาท) ราคาขายเฉล่ียของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบลดลงรอยละ 5.1 และ 19.1 ตามลําดับ ในขณะ
ท่ีตนทุนการผลิตก็ปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก ดานปริมาณขายน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบในป 2558 
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 15.1 และ 38.5 ตามลําดับ ทําใหบริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นเปน 1,260 
ลานบาท (2557 : 1,155 ลานบาท) หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 9.1 
 
การลงทุน 
 
ในป 2558 บริษัทไดเริ่มดําเนินการปลูกทดแทนในสวนสัมปทานที่ไดตออายุสัญญาเรียบรอยแลว จํานวนพ้ืนท่ี 
1,246 ไร และวางแผนท่ีจะดําเนินการตอในป 2559 อีกจํานวน 1,410 ไร สวนท่ีเหลืออีกจํานวน 1,434 ไร จะ
ดําเนินการในป 2563 ซึ่งในระยะเวลาดังกลาวจะมีผลใหผลปาลมในพ้ืนท่ีดังกลาวลดลง 
 
บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะลงทุนเพ่ือจัดหาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการทําสวนปาลม เพ่ือชดเชยการสูญเสียท่ีดิน
สัมปทานในสวนท่ีไมไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน นอกจากเรื่องการลงทุนเพ่ือการซื้อท่ีดินดังกลาว ในป 2558 
บริษัทไมมีการลงทุนในโครงการที่ตองการใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก แตจะเนนไปในเรื่องของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการซอมบํารุงเปนหลัก 
 
สําหรับโครงการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 1 เมกะวัตต ตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) บริษัทไดเริ่มผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาไดต้ังแตวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2558 
 
ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
 
บริษัทยังคงมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม โดยใน
แตละป บริษัทไดเขารวมสนับสนุนและสานตอโครงการตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยลดผลกระทบจากการผลิต
ปาลมน้ํามัน และน้ํามันปาลมท่ีมีตอสภาวะโลกรอน  รวมทั้งเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธภาพและภาพลักษณท่ีดี
ระหวางโรงงานกับชุมชนโดยรอบอยางสม่ําเสมอและถือปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป 
 
ดานทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมองคกร 
 
บริษัทใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมใหพนักงานมี
ความรูความสามารถ โดยบริษัทมีการวางแผนฝกอบรมพนักงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งเปนแนวทางของการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตของทั้งพนักงานและองคกรไปพรอมกัน  
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ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน  ใครถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา และคูคา ท่ี
ใหความไววางใจ และใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีตลอดมา 
 
 

 
              
นายธีระ วิภูชนิน       นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 
ประธานกรรมการ      รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลท่ีปรากฏในรายงานประจําป
แลว เห็นวางบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ
จัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัด
ใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ี
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  

 

ในการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการ
ตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
การดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีระบบสารสนเทศการ
ส่ือสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โดยไมพบการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ท่ี
เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ 
และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว 

 
 

 
นายธีระ วิภูชนิน       นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 
ประธานกรรมการ       รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
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รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปนี้ 
นายธีระ วิภูชนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
นายเสงี่ยม สันทัด   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาท่ี และความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 4 ครั้ง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
ของบริษัท เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของบริษัท
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและ
ครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอฝายบริหาร 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2558 สรุปไดวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในใน
สวนสําคัญท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการท่ีมีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองท่ีเปน
สาระสําคัญ 
 3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหขอเสนอแนะที่มีประโยชน
ตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม 
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 นอกจากน้ี ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมี
ผูบริหารเขารวมประชุมดวยจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชีภายนอกอยางครบถวน
และไมพบขอบกพรองใดๆ  
 4. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมท่ีจะมีผลบังคับ
ใช และการเตรียมความพรอมของบริษัท 
 5. พิจารณาหลักเกณฑการสํารวจและแนวทางการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพยฯ ไดปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ ASEAN CG 
Scorecard   
 6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท 
 7. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพ่ือแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษัทสํานักงาน อี วาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2559 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบ
บัญชีสําหรับป 2559 
 8. พิจารณาแบบประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Government Self Assessment) เพ่ือเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแล
กิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 
 
 
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 111 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม
พบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ 
 
 

 
นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
25 กุมภาพันธ 2559 
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