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หนา 1 : UPOICTB 

สวนที่ 1  ขอมูลสรุปบริษัท 
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท สวนปาลม   

น้ํามัน  การสกดัน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ  
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.98 

บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษัทคือ บริษัท พันธศรี จํากัด และบริษัท ประจักษวิวัฒน 
จํากัด โดยถือหุนท้ัง 2 บริษัทอยูรอยละ 99.99 ซ่ึงท้ังสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนท้ังส้ิน 30,600 ไร  โดยท้ังสอง
บริษัทนี้มีรายไดจากการใหเชาท่ีสัมปทานนี้จากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด   และ บริษัทพันธศรีวิวัฒน 
จํากัด ไดทําสัญญาการเชาพื้นท่ีนี้ท้ังหมดพรอมสวนปาลมใหกับบริษัทฯอีกตอหนึ่ง   

นอกจากนั้น เม่ือตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทรวมทุนช่ือ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด 
(ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 
บาท) เพ่ือดําเนินการผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม โดยเปนการรวมทุนกับ Center de Cooperation 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซ่ึงเปนองคกรพิเศษท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฝร่ังเศส มีความเชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาดาน
การเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50  

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2550 บริษัท มีพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามันซ่ึงเปนสวนของบริษัทเองอยู  
23,141.06 ไร เม่ือรวมกับพื้นท่ีท่ีสัมปทานท่ีบริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพื้นท่ีปลูกปาลม
ท้ังหมด 44,490 ไร หรือ 7,118.4 เฮกตาร  ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย 
แตบริษัทก็ยังคงตองซ้ือผลปาลมสดจากภายนอกเพ่ือเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานงานสกัดน้ํามันปาลม
ดิบ   ซ่ึงมีกําลังการผลิต 60 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง  โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงมี
สัดสวนถึงรอยละ 84.78 ของยอดขายท้ังหมด  สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆนั้นเปนผลพลอยไดจากการสกัด
น้ํามันปาลมดิบ 

หลังจากท่ีบริษัทไดรับการรับรอง ISO 9001:2000 ในป 2547 บริษัทไดเขาสูระบบคุณภาพการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 จากสถาบัน SGS รวมถึงการเขาโครงการโรงงานสีเขียวของสถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทยและเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานของกระทรวงพลังงาน การเขาสูระบบดังกลาว
เปนการแสดงใหเห็นไดวาบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญตอชุมชนและประเทศในดานส่ิงแวดลอม
เปนอยางดี นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุงม่ันท่ีจะเขาสูระบบ OHSAS 18001 มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงจะเกี่ยวกับการปองกันปญหาดานสุขภาพและอุบัติเหตุตางๆตอ
ผูปฏิบัติงานและตอสังคมโดยรวมท้ังภายในและภายนอกองคกรตลอดจนชุมชนใกลเคียง  
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หนา 2 : UPOICTC 

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน)  
 
ประกอบธุรกจิ สวนปาลมน้ํามัน การสกัดน้าํมันปาลมดิบ  

และนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 
สํานักงานใหญ  เลขท่ี 947/155 ช้ัน 1 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  

เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท   02 744-1046-8 
โทรสาร   02 744-1049  
 
โรงงานสกัดน้าํมันปาลมดิบ     เลขท่ี 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง  
และนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ     อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 81130 
โทรศัพท   075 621 919  
โทรสาร   075 621 922 
 
เลขทะเบียนบริษัท  0107536000404 
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หนา 3 : UPOICTD 

2.1 ปจจัยความเส่ียง 

 
1. ปริมาณนํ้ามันปาลมในระบบตึงตวั 

ในป 2550 ราคาน้ํามันปาลมไดปรับตัวสูงข้ึนมากจากปริมาณนํ้ามันปาลมในระบบท่ี
ตึงตัว เนื่องจากเกดิอุปสงคใหมของอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล และการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนโรงสกดันํ้ามันปาลมดิบทําใหมีการแขงขันกันซ้ือผลปาลมสด แมวากระทรวงพลังงาน
พยายามช้ีแจงวาการนําน้ํามันปาลมมาใชในภาคพลังงานน้ันเปนเพียงอปุทานสวนเกนิของ
น้ํามันปาลมทีมี่อยูในระบบก็ตาม ซ่ึงโดยปกติจะมีการสงออกอยูแลว  

ในชวง 3 ปท่ีผานมา จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่ง 
นอกจากน้ี โรงงานที่มีอยูเดมิก็มีการขยายกําลังการผลิต ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมี
จํานวนประมาณ 66 โรง สวนใหญอยูในเขต จ.กระบ่ี  สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการ
ผลิตของโรงงานรวมทั้งส้ินประมาณ 15 ลานตันผลปาลมสดตอป ในขณะที่ปริมาณผลปาลม
สดและนํ้ามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2550 ลดลงเล็กนอยจากป 2549 คิดเปนรอยละ 5.3 
และรอยละ 9.9 ตามลําดับ กาํลังการผลิตรวมของโรงสกดัทั้งหมดจึงไมสอดคลองกบัจํานวนผล
ปาลมสดจากพื้นที่เพาะปลูกปาลมทีใ่หผลผลิตแลวท่ีมีอยูประมาณ 2.8 ลานไร ทําใหมีการ
แขงขันกันซ้ือผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร 

ในขณะท่ีภาครัฐก็มีนโยบายเรงดวนในการขยายพ้ืนที่ปลกูปาลมน้ํามันอีก 2.5 ลานไร
ในชวงป 2551-2555 เพื่อรองรับอุปสงคที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาอยางตํ่า 3.5 ปกวา
พื้นที่ดังกลาวจะใหผลผลิตได ดังนั้น ในสถานการณที่ราคาและปริมาณน้ํามันปาลมที่ตึงตัว
เชนน้ี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรจึีงมีมติอนุมัติใหมีการนําเขานํ้ามันปาลมดิบใส
ตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาจํานวน 30,000 ตัน 
ภายในวันที่ 29 กุมภาพนัธ 2551 

 
2. ราคาน้ํามันปาลมผนัผวน 

ราคาน้ํามันปาลมดิบรายเดือนโดยเฉลี่ยในป 2550 มีการเคลื่อนไหวในชวงระหวาง 
18.63-31.47 บาทตอกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 24.45 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มข้ึนรอยละ 
55 จากป 2549 ซ่ึงในแตละปสวนตางระหวางราคาต่ําสุดและราคาสูงสุดของราคาน้ํามันปาลม
ดิบจะเคลื่อนไหวแกวงตัวในชวงกวางต้ังแต 4 บาท ถึงสูงสุดท่ี 21 บาท (เชน ในป 2542 ราคา
ตํ่าสุดของน้ํามันปาลมดิบอยูท่ี 11.59 บาทตอกิโลกรัม ในขณะท่ีราคาสูงสุดอยูที่ 32.99 บาทตอ
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กิโลกรัม) ทําใหเห็นวาการคาดการณราคาน้ํามันปาลมนั้นมีความไมแนนอนสูง เนื่องจากมี
ปจจัยที่สงผลกระทบหลายดานที่ไมสามารถควบคุมได สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบที่
สูงข้ึน อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากภาวะความเส่ียง
ดังกลาวไดจากการบริหารจัดการสินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาเพื่อจําหนายอยาง
ระมัดระวัง ฝายบริหารตองติดตามและคาดการณราคาและปริมาณผลปาลมสดท่ีจะออกสูตลาด
ในแตละฤดู และรวมถึงจะตองติดตามตัวเลขที่เกี่ยวของกับผลผลิต การสงออก ปริมาณน้ํามัน
ปาลมคงเหลือทั้งในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด 

 
3. พ้ืนท่ีปลกูปาลมสวนหน่ึงเปนพื้นท่ีสัมปทาน 

เนื่องจากบริษทัมีพื้นท่ีปลกูปาลมน้ํามันทีเ่ปนพ้ืนที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิด
เปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลกูปาลมท้ังหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรจํีานวน 
12,874.50 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 7 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,474.75 ไร ซ่ึง
จะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 6 ปขางหนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซ่ึงอาจถูก
ปรับเงื่อนไขการเชา ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุ
สัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวน
สูงข้ึนเพื่อทดแทนผลปาลมสดท่ีขาดไปจากพ้ืนท่ีสัมปทาน สงผลไปยังตนทุนวัตถดุิบที่สูงข้ึน 
บริษัทคาดวาจากการท่ีบรษิัทเปนผูประกอบการรายใหญที่มีความสัมพันธที่ดกีับชาวสวนปาลม
บริเวณใกลเคียงและมีการซ้ือผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเนื่อง จะทําใหแนวโนมที่บรษิัท
จะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถดุิบลดลง นอกจากนัน้ การที่บรษิทัมีระบบการผลิตทีไ่ดรับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอ จะทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได 

 
4. การเปดเขตการคาเสรี AFTA 

การเปดเสรกีารคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยไดปรบั
ลดภาษีนําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งนํ้ามันปาลมดิบและ
น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนด
ระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาดังกลาว  

ถาหากมีการเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงเสรีอาเซียนอยางถาวร ก็จะสงผล
กระทบตอเกษตรกรรายยอยซ่ึงมีผลผลิตตอไรตํ่า ในสวนของโรงสกัดนํ้ามันปาลม ก็จะไดรับ
ผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตตํ่าและตนทุนการผลิตสูง 
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สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น คาดวามีคอนขางนอย จากการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการท่ี
ดีและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและการผลิตตลอดเวลา อีกทั้งยังเปนเจาของ
สวนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตตํ่าสามารถแขงขันกับ
น้ํามันปาลมที่จะนําเขาจากประเทศมาเลเซียได 

 
5. การจําหนายน้าํมันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ 

ในป 2549 และป 2550 บริษัทมีการจําหนายนํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันเมลด็ในปาลม
ดิบใหกับลกูคารายใหญรายเดียว ซ่ึงไดแก บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 89 และรอยละ 88 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิดความเส่ียงในดานการพึ่งพิง
ลูกคารายใดรายหน่ึงเปนสําคัญ แตเนื่องจาก LST มีความสัมพันธที่ดกีบับริษัทมาเปนเวลานาน
และเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งเปนบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรง และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมนํ้ามัน
ปาลม บรษัิทจึงเช่ือม่ันวาโอกาสความเส่ียงจากการสูญเสียลูกคารายนี้ไป หรือลูกคารายนี้
ประสบปญหาทางการเงนิจึงเกิดข้ึนนอย นอกจากน้ัน บรษิัทยังมีความสามารถในการขาย
สินคาใหกับลกูคารายอ่ืนไดอีกดวย  โดยเฉพาะในปจจุบันน้ํามันปาลมมิไดนํามาใชเพ่ือการ
บรโิภคเพียงอยางเดียว แตยังสามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนไดอีกดวย  ทําใหนํ้ามัน
ปาลมเปนที่ตองการทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ 
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2.2 0ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

1. ความเปนมา 
 ผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทฯ คือ นายวิชัย นามศิริชัย  ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนติิบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขท่ี 664/2521 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2521 ดวย
เงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตน้ํามันปาลมดบิจากผลปาลมสด โดยบริษทัฯมี
สวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพื้นที่ปลูกรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัดกระบ่ีและ
จังหวดัสุราษฎรธานี  

ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดซีี ซ่ึงเปนสถาบันการเงิน
เพื่อการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ หลังจากซ้ือหุนรอยละ 47 ของบริษัทฯ จากกลุมผูถือหุนท้ังชาวตางประเทศและใน
ประเทศ 

ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญคร้ังท่ี 1/2537 วันท่ี 15 สิงหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท เพื่อแลกกับหุนท้ังหมดของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากดั ในราคาหุนละ 40.9985 บาท 
บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากดั มีบริษัทยอย 2 บริษัท ซ่ึงเปนเจาของสัมปทานสวนปาลมน้ํามันสองแหง มี
พื้นที่ปลูกปาลมท้ังหมดมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ท้ังนี้การแลกเปล่ียนหุนดังกลาวมี
มูลคารวมท้ังส้ิน 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกบั บริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากดัในคร้ังนี้ ทําให
บริษัทฯมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ มากกวา 44,440 ไร    

   เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซ้ือหุนจากผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST MALAYSIA) 
SENDIRIAN BERHAD จาํนวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวนหุนท่ีจาํหนายได
ท้ังหมด เม่ือรวมกับหุนเดิมท่ีมีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทําใหบริษัท ลํ่าสูง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนท้ังหมดคิดเปนรอยละ 
66.29  
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2. การประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯดําเนนิกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนโรงกล่ัน
น้ํามันปาลมดบิ ผลิตน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภัณฑอ่ืนเชน ไขมันผสม และเนยเทียม  เปนตน 

บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พนัธศรีวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 
274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซ่ึงเปนเจาของสวนปาลม
น้ํามัน โดยบริษัทฯไดมีการเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัท พันธศรีววิัฒน จํากดั นอกจากนี้แลวบริษัท 
พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดถือหุน  99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 
ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษววิัฒน จํากัด 
(ทุนจดทะเบียนและชําระเตม็มูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 
บาท) ท้ังสองบริษัทนี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันในเขตพ้ืนท่ีอําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา 
จังหวดัสุราษฎรธานี เปนจํานวนท้ังส้ิน 30,600 ไร จากกรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป  มีพื้นที่ปลูกปาลม
น้ํามันอยู 21,349 ไร  

นอกจากนั้น เม่ือตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทรวมทุนช่ือ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด 
(ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 
บาท) เพ่ือดําเนินการผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม โดยเปนการรวมทุนกับ Center de Cooperation 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซ่ึงเปนองคกรพิเศษท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฝร่ังเศส มีความเชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาดาน
การเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50  
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ   บริษัทยอย  และบริษัทรวมคา 6  

 50% 

99.99% 99.99% 

99.98% 

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 

บจ. สยามเอลิทปาลม 

(บริษัทรวมคา) 

บจ. พันธศรีวิวัฒน 

(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา) 

(

บจ. พันธศรี 

เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี) 

บจ. ประจักษวิวัฒน 

(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา) 

 
 
3. โครงสรางรายได 

หนวย : ลานบาท 

ป 2550 ป 2549 ป 2548 ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนิน
การโดย % % % จํานวน

เงิน 
จํานวน
เงิน 

จํานวน
เงิน 

น้ํามันปาลมดบิ บริษัท 541 84.78 588 87.59 353 84.16 
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ บริษัท 74 11.57 61 9.08 48 11.59 
อ่ืนๆ บริษัท 23 3.65 22 3.33 18 4.25 

 638 100.00 671 100.00 419 100.00 รวมมูลคาการจําหนาย 
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2.3      การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

1.ลกัษณะของผลติภัณฑ  
  1.1 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนนํ้ามันทีไ่ดจากการสกดัผลปาลมสด โดยมีอัตรา

เปอรเซ็นตน้ํามันมากนอยข้ึนอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสดท่ีซ้ือจาก
เกษตรกรรายยอยจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันอยูที่รอยละ 15 – 17 แตถาเปนผลปาลมสดจากสวนของบริษทัฯ
เองจะไดเปอรเซ็นตน้ํามันถึงรอยละ 20 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม ซ่ึงเปนวัตถดุิบในการผลิต
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 

  1.2 น้ํามันเมล็ดในปาลมดบิ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันทีไ่ดจากการสกัดเมลด็ใน
ปาลม โดยมีอัตราเปอรเซ็นตนํ้ามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตอาหารสัตว  

นํ้ามันปาลมดบิและน้ํามันเมล็ดในปาลมดบิเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืน เชน นํ้ามัน
ปรุงอาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเค็ก เนยโกโก  ไอศครีม  ครมีเทียม  สบู  แชมพ ู
เทียนไข กลเีซอรีน สีอะมินส สวนผสมอาหาร เคมีภณัฑ เคลือบดีบุก  อาหารสัตว และอ่ืนๆ  

นํ้ามันปาลมเปนนํ้ามันท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมที่สูงกวา และมีเบตาแคโรทนีสูง ซ่ึงเปน
ประโยชนตอสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับท่ีต่ํากวานํ้ามันพืชชนิดอ่ืน ทําใหไมเคลือบติดส่ิงทีท่อด 
ทําใหอาหารท่ีทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน  

 

 การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ   มีดังนี้

น้ํามันปาลมดิบ

Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน การสกัดใหบริสทุธิ์

Hydrogenation Refining

- น้ํามันปาลมผานกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู นํ้ามันปาลมสเตรียรีน น้ํามันปาลมโอเลอีน - สบู

- มาการีน - ครีมใสขนม - เคลอืบดีบุก

- Vanaspati - ผลติภัณฑเบเกอร่ี แยกตัว เติมไฮโดรเจน แยกสวน เติมไฮโดรเจน - หมึกพิมพ

- ไขมันผสม - เคร่ืองสําอาง - นํ้ายาขัดเงา

- ไขมันสําหรับทอด - ไขมันสําหรับทําขนมปง กลเีซอรีน - ไขมันผสม - นํ้ามันสําหรับทอด - ไขมันผสม - ผงซักฟอก

- Sandwich Spread - ไขมันสําหรับทําพาย - Vanaspati - นํ้ามันสําหรับปรุงอาหาร - มาการีน - เคร่ืองสําอาง

- ไขมันนม - ไอศกรีม - ไขมันสําหรับทําเบเกอร่ี - นํ้ามันสลดั - เนยโกโก - สารหลอลืน่

- ไขมันผสมชอคโกเลตสําหรับเคลอืบ - Emulsifier - ไขมันทําลกูกวาด - บิสกิต

- สวนประกอบในสารเคมี

กรดไขมัน

- สบู  - เทียนไข    - ส ี   - สารตึงผวิ  - เรซิน  - เอสเทอร

กรดไขมัน - แอลกอฮอล  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

การแยกสวนและการสกัด การนําไปใชประโยชนอื่นๆ

Fractionation Technical Uses
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  ปจจัยท่ีมผีลกระทบตอโอกาสหรอืขอจํากดัในการประกอบธรุกิจ 
1. บัตรสงเสรมิการลงทุน 

 บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุตามรายละเอียดดังนี ้

1.1 บัตรสงเสริมเลขท่ี 1044/2537 ลงวันที่ 24 ม.ค. 2537, บัตรสงเสริมเลขที่ 4571/2537 
(2-1044/2537) ลงวันที่ 4 พ.ค. 2537 และบัตรสงเสริมเลขที่ 4583/2538 (3-1044/2537) ลงวนัที่ 28 มิ.ย. 
2538 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 30 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง 
ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับต้ังแตเริม่มีรายไดจากการประกอบกิจการคือต้ังแต 18 สิงหาคม 2538 
ถึง 17 สิงหาคม 2545 และไดรับลดหยอนภาษเีงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธทิี่ไดรับจากการลงทนุ
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนด 5 ป นับจากวันที่หมดอายุของสิทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลคือนับตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2545 ถึง 17 สิงหาคม 2550 

1.2 บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1817/2539 สําหรับกิจการผลิตนํ้ามันเมล็ดในปาลม
ดิบ (CPKO) จากเมล็ดในปาลม ขนาด 4.17 ตันเมล็ดในปาลมตอช่ัวโมง โดยไดรบัสิทธิในการยกเวน
ภาษีเงนิไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันท่ี 11 มีนาคม 2541 ถึง 10 มีนาคม 
2549 และไดรับลดหยอนภาษีเงนิไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 
50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันท่ี 11 มีนาคม 2549 ถึง 10 มีนาคม 2554  

1.3 บัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวนัที่ 18 มกราคม 2548 โดยไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการสกัดนํ้ามันปาลมดบิและ
เมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง ทั้งน้ีภายใตเงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษ
ดังกลาวรวมถงึการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิไมเกินเงนิลงทุนในโครงการ ซ่ึง
สิทธิประโยชนน้ีคาดวาจะสามารถใชไดในป 2551  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการกอสรางและการติดต้ังเครือ่งจักร 

1.4 บัตรสงเสริมเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวนัที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
มีกําลังการผลติ 1.2 เมกะวตัต โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปน
ระยะเวลา 8 ป นับจากวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกจิการนัน้ ซ่ึงสิทธิประโยชนนี้คาดวาจะ
สามารถใชไดในป 2551  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการกอสรางและการติดต้ังเครือ่งจักร 
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2.  การเชาท่ีดนิสัมปทาน 
 บริษัทฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมนํ้ามันจากบรษิัทพันธศรีววิฒัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท

ยอยของบริษทัฯ บรษิัท พันศรวีวิัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานท่ีดินสองแหงคือชัยบุรแีละเคยีนซาจาก
บริษัท พันธศรี จํากดั และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากดั ตามลําดับ ซ่ึงทั้งสองเปนบรษัิทยอยของบริษัท
พันธศรวีิวัฒน จํากดั ท่ีดินสัมปทานท่ีไดรับอนญุาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานท่ีดินอําเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร จะหมดอายุในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 และสัมปทานท่ีดินอําเภอ
เคียนซา จังหวดัสุราษฎรธานี จํานวน 10,600 ไร จะหมดอายุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557   

 สําหรับสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซานี้ บรษิัท พันธศรวีวิัฒน จํากดั ไดรับแจงจากสํานักงาน 
ธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ท่ีดินนี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทํา
สัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวนัที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังต้ังแตป 2534  
บริษัท ประจกัษววิัฒน จํากัด ไดบันทึกการต้ังสํารองคาเชาท่ีดินดังกลาวไวแลวในงบการเงินจนถึงป
2550  
 

2. การตลาดและภาวะการแขงขัน 

     ก.  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ 
กลยุทธการแขงขัน 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็น

ไดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทย
ยังคงอยูในระดับตํ่า และนอกจากนั้นน้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวาน้ํามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหน้ํามัน
ปาลมไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ ท่ีผานมาบริษัทฯผลิตนํ้ามันปาลม
เพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก ในอดีตที่มีผลผลิตออกมามากเกินความตองการใน
ประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอ้ืออํานวย ราคาในประเทศตกตํ่า ในขณะท่ีราคาน้ํามันปาลมใน
ตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ บริษัทฯก็จะสงออกเพ่ือที่จะเปนหนทางหน่ึงที่จะชวยใหบริษัท
ฯ สามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทางตรงกันขามถาผลผลิตปาลมสดออกมาคอนขางนอย และราคา
นํ้ามันปาลมดิบในประเทศอยูในระดับตํ่าในขณะท่ีราคาตลาดโลกก็อยูในระดับตํ่าเชนกัน จะทําใหเกิด
การแขงขันราคากันเองในประเทศ    
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 เพ่ือที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทฯจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับตํ่า โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอยที่สุด 
และเพิ่มปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิต 

    
  ลกัษณะลกูคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซ่ึงปจจุบันมีอยูประมาณ 12 โรงงาน และ

มากกวารอยละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบท้ังหมดในประเทศ  เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
รายใหญเพียง 2-3 รายเทานั้น ดังน้ันในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย  จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลม
ดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํามันปาลมทั้งหมดในประเทศ  ซ่ึงบางครั้งรัฐบาลตองมีการอนุมัติ
ใหมีการนําเขานํ้ามันปาลม ดังเชน เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหนําเขานํ้ามัน
ปาลมดิบใส ปริมาณ 30,000 ตัน เพื่อบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณนํ้ามันปาลมในระบบ ในทางตรง
ขามในชวงที่มีผลปาลมสดออกมามาก  ก็จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบมีปริมาณมากเชนเดียวกัน  ซ่ึง
บริษัทฯก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขายในประเทศ  

 
   การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
บริษัทฯไดจําหนายน้ํามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบแกโรงงานกลั่นน้ํามันพืช

บริสุทธิ์และโรงงานทําสบูเปนหลัก โดยมีการตกลงซ้ือขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี กาก
เมล็ดในปาลมจะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเลี้ยงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงานเพื่อ
เปนอาหารสัตว  ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการควบคุม
ของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางท่ีจะสง และคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ  
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม   
 

สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
ในป 2550 บริษัทฯไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ ยกเวนการจําหนายเศษวัสด ุ

ประเภท Sludge Oil  เปนรายไดอ่ืน จํานวนเงิน 0.95 ลานบาท 
 

ข.  ภาวะการแขงขัน  
สภาพการแขงขันภายในอตุสาหกรรม 

เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดท่ีไมพอเพียงเม่ือเทียบกับกําลังการผลิตของ
โรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 66 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซ้ือผลปาลมสดจาก 
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เกษตรกรเพ่ือใหโรงสกัดของตนเพ่ิมอัตราการใชกําลังการผลิตและลดตนทุนตอหนวยใหมากท่ีสุด ทํา
ใหบางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาลมเรื่องของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถ
ทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ืองตามมาอีก
หลายประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง  เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) ในขณะที่
ปจจุบันมีอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคข้ันพื้นฐานในประเทศเพียง
เล็กนอย จึงตองอาศัยระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนา
ในลําดับตอไป ไมวาจะเปนการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากนํ้ามันปาลมและอนุพันธ 
หรือไบโอดีเซลอยางเปนระบบ  

 
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยท่ีควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณ

ผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ในอดีตที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซ้ือวัตถุดิบ 
และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปน
หลัก ท้ังดานราคาซ้ือวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะท่ีราคาวัตถุดิบน้ันสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะข้ึนอยูกับราคาคูแขงและ
การควบคุมราคาของกรมการคาภายในเปนหลัก อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคานํ้ามัน
พืชชนิดอ่ืนที่ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียม ก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาขาย
ภายในประเทศเชนเดียวกัน 

ในปจจุบันราคาขายสงของน้ํามันปาลมบรรจุขวดจะถูกควบคุมโดยกรมการคาภายใน 
กระทรวงพาณิชย ผูผลิตน้ํามันพืชจะไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑในราคาท่ีสูงกวาราคาควบคุม 
อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูผลิตประสบกับปญหาการข้ึนราคาของวัตถุดิบ ก็สามารถเสนอราคาใหมใหกับ
กรมการคาภายในพิจารณาได ในชวง ปลายป 2550 ประเทศไทยประสบปญหาราคานํ้ามันปาลมปรบัตัว
สูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณน้ํามันปาลมในระบบตึงตัว ในชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2550 กรมการ
คาภายในไดทยอยปรับข้ึนเพดานราคาจําหนายปลีกนํ้ามันปาลม 2 ครั้งจากเดิมขวดละ 38.50 บาท เปน 
43.50 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และลาสุดเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2551 กรมการคาภายในไดปรับข้ึน
เพดานราคาจําหนายปลีกอีกครั้งหน่ึง เปน 47.50 บาท เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการ 

ปจจุบัน กรมการคาภายในจะควบคุมราคานํ้ามันปาลม ชนิดบรรจุขวด โดยกําหนดเปน
นโยบายการกํากับดูแลราคาจําหนายสินคานํ้ามันพืช ทั้งราคาขายสง และราคาขายปลีก  ทั้งนี้ระดับราคา
ท่ีจําหนายใหกับผูบริโภค  จะข้ึนอยูกับชองทางการจําหนาย  เชน  ถาสินคาจัดจําหนายผานทาง
หางสรรพสินคา   ราคาก็จะถูกกําหนดโดยหางสรรพสินคาตางๆ ซ่ึงระดับราคาต่ํากวาราคาขายปลีก
ท่ัวไป  เนื่องจากหางสรรพสินคาจะใชสินคาท่ีขายในแผนกซุปเปอรมารเก็ตในการทําโปรโมช่ัน 
นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังตองเสียคาใชจายอ่ืนๆ อีก เชน คาต้ังโชว และคาโฆษณาใหกับทาง
หางสรรพสินคา  โดยหางสรรพสินคาจะนํารายไดในสวนนี้ไปลดราคาสินคาของบริษัทฯ เพ่ือเปนการ
สงเสริมการขายทางหน่ึง    แตถาเปนการจําหนายตามรานคาปลีกท่ัวไป สวนใหญระดับราคาขายจะสูง
กวาหางสรรพสินคา 
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สวนน้ํามันปาลมบรรจุแทงค เพื่อใชในอุตสาหกรรมจะไมถูกควบคุมราคาโดยหนวยงานของ

รัฐบาล  อยางไรก็ตามการแขงขันทางดานราคาก็ยังเปนกลยุทธหลักที่ใชในอุตสาหกรรม ซ่ึงโดยท่ัวไป
แลวลูกคาจะไมใหความสําคัญกับคุณภาพของนํ้ามันปาลม  ถาผูผลิตรายใดเสนอราคาขายที่ตํ่ากวา ก็จะ
ส่ังซ้ือกับผูผลิตรายนั้นทันที แตมีลูกคาบางกลุมที่ตองการผลิตภัณฑนํ้ามันปาลมพิเศษ ซ่ึงผูผลิตตอง
ผลิตสินคาตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และจะเนนคุณภาพเปนหลัก 

 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการขยายตัวอยูในเกณฑสูงที่สุดในบรรดาพืชนํ้ามันท้ังหมด 

สาเหตุท่ีน้ํามันปาลมมีอัตราการขยายตัวของการบริโภค และมีสัดสวนการบริโภคมากที่สุด เนื่องจาก
ไดรับการสงเสริมและคุมครองจากรัฐ ซ่ึงนํ้ามันปาลมไดรับความนิยมในการนําไปใชปรุงอาหาร และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอยางกวางขวาง เพราะคุณสมบัติพิเศษของนํ้ามันปาลมมีการดูดซับที่ตํ่ากวานํ้ามัน
พืชชนิดอ่ืน จึงไมเคลือบติดส่ิงที่ทอด ทําใหของท่ีทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน 

 
เนื่องจากผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ซ่ึงไดแก น้ํามันปาลมน้ันมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว 

สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอาหารประเภททอด ที่ตองการเนนคุณภาพของ
ผลิตภณัฑใหคงความกรอบและไมมีกลิ่นหืน ซ่ึงน้ํามันพืชประเภทอ่ืนไมมีคุณสมบัติดังกลาว 
นอกจากน้ัน น้ํามันปาลมกาํลังมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล จึงอาจกลาวไดวาแนวโนม
การเขามาทดแทนหรือชิงสวนแบงทางการตลาดโดยน้ํามันประเภทอื่นในอนาคตสามารถทําไดยาก 
นอกจากน้ันหากพิจารณาถึงคูแขงรายใหมที่ตองการเขามาในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ก็จะเปนไปได
ยากเชนกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูงทั้งในดาน
เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต และเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีนําไปสูอุตสาหกรรมตอเนื่องอีก
หลายประเภท การมีช่ือเสียงที่ดีและอยูในอุตสาหกรรมยาวนาน ยอมสามารถสรางความเช่ือถือและมี
ความไดเปรยีบอยางชัดเจน 

 
ถึงแมวาประเทศไทยมีพันธะกรณีภายใต AFTA ที่จะตองนําน้ํามันปาลมเขาบัญชีลดภาษีนําเขา

เหลือ รอยละ 5 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2546 ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหคูแขงทั้งในและตางประเทศ
สามารถนําเขานํ้ามันปาลมบริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทฯ ได แตเน่ืองจากการนําเขานํ้ามัน
ปาลมบริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงคนํ้ามันอีกครั้ง ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความสกปรกและส่ิงปลอมปน รวมทั้งมีตนทุนการขนสงเกิดข้ึน ทําใหราคานํ้ามันปาลม
บริสุทธิ์ท่ีนําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก 

 
การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใต AFTA ดังกลาว สามารถปฏิบัติไดภายใตการดูแล

การนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น ดังเชน ในชวงปลายป 2550 ประเทศไทยไดประสบกับ
ภาวการณตึงตัวของปริมาณน้ํามันปาลม ดังน้ันเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ
ใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมดิบใสภายใต AFTA โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาจํานวน 30,000 
ตัน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เพื่อผอนคลายสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตาม การแกปญหา
ดังกลาวเปนการแกปญหาเฉพาะหนา หากสถานการณการขาดแคลนน้ํามันปาลมยังคงมีอยู โดยเฉพาะ
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 เม่ือมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเซล อันเปนพลังงานทางเลือก รัฐบาลอาจ
กลับมาพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AFTA อยางจริงจัง ซ่ึงนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาทั้ง
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรไดอยาง
เต็มที่ สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ในขณะที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หาก
ผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และ
หันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนาดานอ่ืนๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพ่ือเพิ่มมูลคาใน
ตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน  

 
อยางไรก็ตาม ในบางชวงบางป อาจมีการพยายามลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมจากมาเลเซีย เพื่อ

ชดเชยปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงที่ราคาน้ํามันปาลมในประเทศและ
ราคาน้ํามันปาลมของมาเลเซียมีสวนตางของราคาสูง ทําใหราคานํ้ามันปาลมในประเทศผันผวน  

 
อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย ยังตองคํานึงถึงปจจัยหลาย

ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผานมาอุตสาหกรรมประสบกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขีด
ความสามารถเพ่ือการแขงขันกับตางประเทศ ที่สําคัญไดแก  

1. โครงสรางระบบสวนปาลมของไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหการ
บริหารจัดการสวนปาลมของตนเองไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหตนทุนการ
ผลิตสูง 

2. ขาดการบริหารจัดการดานการแบงเขตพื้นที่การต้ังโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมให
สอดคลองกับพื้นท่ีปลูกปาลม (zoning) ทําใหมีการแยงกันซ้ือผลปาลม และมีตนทุน
คาขนสงสูง นอกจากน้ัน ยังสงผลใหเกิดลานเทซ่ึงเปนแหลงกลางรับซ้ือผลปาลม
จากเกษตรกรแลวนํามาขายตอใหโรงสกัดนํ้ามันปาลม ขึ้นเปนจํานวนมาก โดย
ปจจุบันมีอยูกวา 400 แหงทั่วประเทศ 

 
จํานวนคูแขงขัน 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมา

คือ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมน้ํามันออกเปน 3 
ประเภท ดงันี้ 

 -   บรษิัทผูปลกู ประมาณ 174 ราย พื้นที่เพาะปลกู ประมาณรอยละ 37 
 - สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พ้ืนท่ีเพาะปลูก ประมาณรอยละ 16
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 -   เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นที่เพาะปลกู ประมาณรอยละ 46 
 

 ในปจจุบนั โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีจํานวน 66 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูในเขตท่ีมีการ
เพาะปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบ่ี สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 
15 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบงไดดังน้ี 

 -   โรงงานสกัดขนาดใหญ 45 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 13 ลานตันทะลายปาลม
สดตอช่ัวโมง 

 -   โรงงานสกัดขนาดเลก็ 21 โรงงาน กาํลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสด
ตอป 
 

ขนาดของบรษัิทเมื่อเทียบกบัคูแขง 
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นท่ีเพาะปลกูทีใ่หญแหง

หนึ่งในประเทศไทย ซ่ึงทําใหบริษัทฯไดเปรียบบริษัทอ่ืนในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวนของ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงมีกําลังการผลิตเทากับ 60 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมงนั้น ถือวามีขนาดที่
ใกลเคียงกับโรงงานสกัดอ่ืนๆ 

 
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
 
ภาพรวมของอุตสาหกรรม   

ปาลมนํ้ามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตตอไรสูงกวาพืชนํ้ามันทุกชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุนการ
ผลิตน้ํามันตํ่ากวาพืชชนิดอ่ืน นํ้ามันปาลมจึงเปนน้ํามันพืชสําหรับการบริโภคท่ีมีราคาถูกท่ีสุด สามารถ
นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวาง ทําใหใน
บรรดาตลาดน้ํามันพืชท้ังหมดในประเทศ นํ้ามันปาลมจะมีสวนแบงในตลาดสูงสุด คือประมาณรอยละ 
65 ของนํ้ามันพืชทั้งหมด โดยมูลคาของอุตสาหกรรมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000 ลานบาท  

ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย และไนจีเรีย โดยมีปริมาณ
ผลผลิตนํ้ามันปาลมตอปเรียงตามลําดับคือ 17 ลานตัน 16 ลานตัน 1.1 ลานตัน และ 0.8 ลานตัน โดย
มาเลเซียและอินโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลม คิดเปนมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด  

 
พื้นที่ใหผลผลิต ในป 2550 คาดวามีพื้นท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามันทีใ่หผลผลิตแลวประมาณ 2.8 

ลานไร ซ่ึงขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพ้ืนที่ปลกูทัง้หมดอยูในภาคใต ไดแก กระบ่ี 
สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง ในขณะท่ีมาเลเซียและอนิโดนีเซียมีพืน้ที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 
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24 และ 20 ลานไรตามลําดบั อยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายเรงรัดใหขยายพ้ืนที่
ปลูกปาลมน้ํามันอีกประมาณ 2.5 ลานไร เพ่ือเพิม่ปริมาณผลผลิตใหเพยีงพอกับความตองการผลิต
เปนไบโอดีเซล 

 
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2550 ผลผลิตทะลายปาลมสดท้ังประเทศลดลงเล็กนอยจากป 2549 

ประมาณรอยละ 5.3 เปน 6.2 ลานตัน โดยผลผลิตตํ่าสุดอยูในเดือนมิถุนายนที่ 421,420 ตัน สูงสุดใน
เดือนตุลาคมที่ 649,598 ตัน  ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูท่ี 1,051,089 ตัน ลดลงประมาณรอย
ละ 9.9 จากป 2549 โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือ ณ ส้ินป 2550 จํานวน 88,916 ตัน (ตัวเลขจาก
กรมการคาภายใน) เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2549 ที่ 155,587 ตัน จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็น
วาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2550 ของท้ังประเทศโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 17.0 
ตํ่ากวาป 2549 ผลผลิตนํ้ามันปาลมดิบโดยรวมท่ียังคงมีมากกวา 1 ลานตันนั้นไดรับแรงหนุนจาก
ปจจัยพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

- ปริมาณพื้นที่เก็บเกีย่วเพิ่มข้ึน อันเนื่องจากพื้นที่ปลูกในป 2546-2547 ซ่ึงแมจะใหผลผลิต
ตอไรไมมากนัก แตมีสวนทําใหผลผลิตโดยรวมเพิ่มข้ึน 

- ปาลมรุนใหมที่ปลกูหลังป พ.ศ. 2542 จะมีศักยภาพในการใหผลผลิตเพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนไป
ตามขอเท็จจรงิท่ีวา ปริมาณการใหผลผลิตของปาลมนํ้ามันจะเพิ่มข้ึนและสัมพันธโดยตรง
กับอายุปาลมจนกวาจะมีอายปุระมาณ 10 ป 

 

ที่มา : กรมการคาภายใน

ปรมิาณผลปาลมสดในประเทศไทย
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กําลังการผลิต การเพิ่มข้ึนของจํานวนโรงสกัดนํ้ามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จน
ในปจจุบันมีโรงงานสกดันํ้ามันปาลมดิบประมาณ 66 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 15 ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ไมสอดคลองกับพ้ืนที่เพาะปลูกทีใ่หผลผลิตแลวท่ีมีอยู
ประมาณ 2.8 ลานไร ซ่ึงใหผลผลิตที่ประมาณ 6 ลานตันผลปาลมสดตอป จะเห็นวากําลังการผลติของ
โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีมากกวาอุปทานของผลปาลมสดท่ีมีอยูในปจจุบัน ถึงรอยละ 60 ภาวะความไม
สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดังกลาว สงผลตอเสถียรภาพราคาของนํ้ามันปาลมดิบ ซ่ึงเปน
อุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมของประเทศไทย 

 
สถานการณตลาดและราคา ในป 2550 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉล่ียสูงกวาป 

2549 โดยในเดือนมกราคม ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนท่ีสามของ
ประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับตํ่าสุดของปที่ 1,856 ริงกติตอ
ตัน และปดแตะระดับสูงสุดของปในเดือนธันวาคมที่ 3,125 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2550 ราคา
นํ้ามันปาลมดบิในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนทีส่ามของประเทศมาเลเซีย อยูท่ีประมาณ 2,418 
ริงกิต ตอตัน เปรียบเทียบกบั 1,560 ริงกิตตอตันในป 2549 คิดเปนเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 55 

 
ทํานองเดียวกนักับสถานการณดานราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศ ซ่ึงปรับตัวสูงข้ึนอยาง

ตอเน่ืองต้ังแตตนป และทาํสถิติสูงสุดในชวงส้ินป โดยท้ังป ราคาเฉลี่ยรายเดอืนแกวงตัวอยูในชวง
ระหวาง 18.63 – 31.47 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 14.20–18.31 บาทตอกิโลกรัมในป 2549) ในขณะท่ี
ราคาเฉลีย่รายเดือนของผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 3.27 – 5.54 บาทตอกิโลกรัม 
(เทียบกบั 2.05 – 3.33 บาทตอกิโลกรัมในป 2549) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยท้ังป
ของผลปาลมสดและนํ้ามันปาลมดิบท่ี 4.24 และ 24.45 บาทตอกิโลกรัม เม่ือเปรยีบเทียบกับป 2549 ที ่
2.69 และ 15.77 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ จะเห็นวาราคาโดยเฉลีย่ในป 2550 เพิม่ข้ึนจากป 2549 คิด
เปนรอยละ 57.62 สําหรับผลปาลมสด และรอยละ 55.04 สําหรับนํ้ามันปาลมดิบ 
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ท่ีมา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย UPOIC 

ราคานํ้ามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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คาดการณสถานการณราคาน้าํมันปาลมป 2551 
 
สําหรับในป 2551 แนวโนมของผลปาลมสดนั้นคาดวาจะมีปรมิาณเพ่ิมข้ึนจากป 2550 

ประมาณรอยละ 15 โดยจะไดผลปาลมสดรวมทั้งประเทศอยางนอย 7.4 ลานตัน  คิดเปนปริมาณผลผลิต
นํ้ามันปาลมดบิประมาณ 1.30 ลานตัน  ทั้งนี้มีผลสืบเนื่องมาจากปริมาณและการกระจายของฝนในป 
2549-2550  ซ่ึงอยูในระดับที่คอนขางเหมาะสมตอการใหผลผลิตในป 2551 ดังทีก่ลาวแลวในเบ้ืองตน 
สวนการกระจายของผลผลิตรายเดือนคาดวาปริมาณผลปาลมสดจะเคล่ือนไหวเพ่ิมข้ึนตามลําดับตั้งแต
เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม และปริมาณผลปาลมสดจะเริ่มลดตํ่าลงต้ังแตเดือนมิถนุายนจนถึง
เดือนกนัยายน หลังจากนัน้ผลปาลมสดจะเพ่ิมข้ึนจนถงึส้ินป แตอยางไรก็ตามปริมาณผลปาลมสด
โดยรวมในชวงครึ่งปแรกจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 60  สวนครึ่งปหลังจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 
40  โดยครึ่งปแรกจะไดจากปาลมอายุ 8 ป และอายุ 15 ปข้ึนไป สวนครึ่งปหลังจะไดจากปาลมท่ีมีอายุ 
9-14 ป 

 
แมวาปริมาณผลปาลมสดและนํ้ามันปาลมดิบในป 2551 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากป 2550 แต

โครงสรางการใชนํ้ามันปาลมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากมีความตองการใหมเกดิข้ึนจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงรายละเอียดอธิบายอยูในหัวขอ ”ไบโอดีเซล” ขางลาง นอกจากน้ัน อีกปจจยัหน่ึงที่
สําคัญ ไดแก ราคาน้ํามันปโตรเลียม โดยกลุมประเทศผูผลิตนํ้ามันรายใหญของโลก (The Organization 
of the Petroleum Exporting Countries : OPEC) ประกาศไมเพิ่มกําลงัการผลิตน้ํามันดิบในการประชุม
รวมกันเม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ราคานํ้ามันปโตรเลียมจึงยังทรงตัวอยูในระดับสูงและมีแนวโนมที่จะ
ยืนเหนือระดบัราคา 100 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรลในป 2551 จึงคาดการณวาในป 2551 ราคาน้ํามันปาลม
ดิบในตลาดโลกจะยืนเหนือระดับ 2,800 รงิกิตตอตัน  โดยเฉลี่ยทั้งป ซ่ึงก็จะเปนแรงหนุนใหท้ังระดับ
ราคาผลปาลมสดและนํ้ามันปาลมดิบในประเทศทรงตวัอยูในระดับสูงเชนกัน สถานการณดังกลาวมี
โอกาสที่จะผลกัดันใหน้ํามันปาลมดิบในประเทศมีราคาไมตํ่ากวา 28 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาลม
สดประมาณ 4.50-5.00 บาท / กิโลกรัมโดยเฉลี่ยทั้งป 
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แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 

 

ก.  ไบโอดีเซล 
นโยบายภาครัฐท่ีผลักดันเรื่องพลังงานทดแทน สืบเนื่องมาจากกระแสเร่ืองการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือลดภาวะโลกรอน ซ่ึงจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจากป
โตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาเปนแหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญใน
ปจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานไดเรงออกมาตรการบังคับใหบริษัทผูคาน้ํามันทุกแหง จะตองจําหนาย
นํ้ามันไบโอดีเซล B2 (คือเติมไบโอดีเซล B100 ผสมเขาไปในน้ํามันดีเซลรอยละ 2) แทนการจําหนาย
นํ้ามันดีเซลในสถานีบริการนํ้ามันท่ัวประเทศต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551 ซ่ึงเร็วกวากําหนดเดิมที่วาง
ไววันที่ 1 เมษายน 2551 โดยมาตรการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการเรงรัดแผนพลังงานทดแทน 
กรณีดังกลาวจะทําใหเกิดความตองการไบโอดีเซล B100 วันละประมาณ 1.2 ลานลิตร หรือคิดเปน
ปริมาณนํ้ามันปาลมดิบถึงปละกวา 300,000-400,000 ตัน 

ปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตนํ้ามันปาลมที่ประมาณ 1,000,000 ตันตอป โดยในแตละ
ปมีปริมาณความตองการอุปโภคบริโภคนํ้ามันปาลมประมาณ 800,000-850,000 ตัน ทําใหมีปริมาณ
นํ้ามันปาลมสวนเกินอยูบางท่ีจะสามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลได แตคิดเปนไมถึงรอยละ 1 ของปริมาณ
นํ้ามันดีเซลท่ีประเทศไทยใชอยู ในขณะที่กระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ 3 ภายในป 
2554 ขอจํากัดท่ีสําคัญในการนํานํ้ามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลจึงอยูที่ปริมาณและราคาของนํ้ามันปาลม 
ซ่ึงหากราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องจากการแขงขันกันซ้ือผลปาลมสด
ดังเชนปจจุบัน ตนทุนของไบโอดีเซลก็จะออกมาสูง ไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน เนื่องจากมีขอจํากัดอยูที่ไมสามารถเพิ่มปริมาณนํ้ามันปาลมในประเทศใหทันกับ
อุปสงคที่เพ่ิมข้ึน  

ดังน้ัน การผลักดันใหมีการผลิตและการใชไบโอดีเซลอยางรวดเร็ว ควรตองคํานึงถึงอุปสงค
และอุปทานของวัตถุดิบที่มีอยูในระบบ ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันปาลมสําหรับการ
บริโภค 

 
ข.   อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน 
เม่ือราคาผลปาลมสดมีความคงท่ีในระดับสูงเปนท่ีพอใจของเกษตรกรผูปลกูปาลมแลว ยังเปน

แรงจูงใจใหพวกเขาหันมาสนใจ ในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากข้ึน ทั้งการเลอืกพันธุดี การใชปุย 
การอนรุักษดนิและนํ้า ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลม 
และจะมีการปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคตขางหนา
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การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมนํ้ามันพันธุดี  เปนอุตสาหกรรมตนน้ําท่ีตองให
ความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ด
พันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลว ยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงข้ึนดวย อันจะมีผล
ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุไมดี ปจจุบันมีพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุและ
ตนกลาพันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรง
ตัวในระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพ้ืนที่ปลูกปาลม เกษตรกรหลายพื้นที่จึง
ใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยางแพรหลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดอ่ืน
นอกเหนือจากภาคใต จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึง
หันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากข้ึน เน่ืองจากหนวยงานของรัฐไมสามารถ
ผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตอง
อาศัยเวลาไมนอยกวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตที่ไดตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน 
(Replanting)  

 
ค.  การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต

มากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตท้ังหมด ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนมี
สาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน โดยการน่ึงผลปาลม การแยกเมล็ดในปาลม และการสกัดนํ้ามันออก
จากปาลม เนื่องจาก กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมมีการใชน้ําในปริมาณมาก สงผลให
เกิดนํ้าเสียที่มีภาวะความสกปรกของสารอินทรียสูง นอกจากน้ี กระบวนการผลิตยังกอใหเกิดของเหลือ
ใชในรูปของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) เสนใยปาลม (Fiber) กะลาปาลม 
(Shell) และกากตะกอน (Decanter Cake) ดังนั้น การใชประโยชนจากเศษวัสดุจากปาลมเหลานี้ ซ่ึงเปน
แหลงพลังงานชีวมวลท่ีสําคัญ จึงเปนวิธีการที่สามารถเพ่ิมรายได และในขณะเดยีวกนัยังเปนการชวยลด
มลพิษที่เกิดข้ึนตอส่ิงแวดลอมอีกดวย ทางภาครัฐ ไดแก กระทรวงพลังงาน จึงไดเขามามีสวนสนับสนนุ
โดยการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การสงเสริมดานเทคนิคและเงินทุนในการนําระบบกาซชีวภาพ 
(Biogas) เขามาใชในโรงงาน และการปรับปรุงใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อ
เปนเช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถ
จําหนายกระแสไฟฟานั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงเปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมอีกทางหน่ึง ขณะน้ี ทั้งระบบกาซชีวภาพและระบบเช้ือเพลิงชีวมวลถูกนํามาใชในโรงงานสกัด
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นํ้ามันปาลมหลายแหง และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยเปนการใชเศษวัสดุจากปาลม มาเปน
แหลงเช้ือเพลิงในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม  

นอกจากนั้น ปจจุบันมีการต่ืนตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซ่ึงกาซเรือนกระจก
เปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีท่ีจะตองลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหน่ึงท่ีประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนิน
โครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพ่ือหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอนเครดิตที่ไดจาก
โครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซ่ึงเรียกวา 
Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 
CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหน่ึงสนใจเขารวม
โครงการดังกลาว  
 

ง.  การตอยอดของอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม 
ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ท่ีควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มต้ังแตการ

เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่ม
มูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้ามันปาลมให
เปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ดังนั้น ปาลมน้ํามันนับเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญ ซ่ึงสามารถพัฒนาการใชประโยชนไปในรูปแบบที่หลากลายและสามารถเพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑ
นํ้ามันปาลมในรูปแบบตางๆ  

จากที่ไดอธิบายไปแลวขางตน อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมยังมีศักยภาพสูงทางดานการใช
ประโยชนพลังงานที่ไดจากเช้ือเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เปน
แหลงทางเลือกในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมอยู
ในระดับสูง ดังนั้น เพ่ือที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเพ่ือสรางความม่ันใจใน
การเปนแหลงพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ
สามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดานพลังงานและส่ิงแวดลอมใน
ลําดับตอไป ในขณะที่ทางภาครัฐก็ตองสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทน
อยางเรงดวน ทั้งน้ีต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ภาครัฐไดกําหนดบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B2 ดังน้ัน 
คาดวาในอนาคต ความตองการใชน้ํามันปาลมดิบจะเพิ่มข้ึนมากถึงปละ 300,000 ตัน  นอกจากน้ัน 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังสามารถตอยอดไปสูอุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอ
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รีไฟนารี (Bio-refinery) เพ่ือผลิตเยื่อกระดาษ เย่ือไม และสรางสารต้ังตนอ่ืนๆ สําหรับอุตสาหกรรม
ตอเน่ืองที่จะเกิดตามมาในภายหลัง 

 
3.  การจัดหาผลิตภัณฑหรอืบรกิาร 
 
 ก. ลกัษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลติภัณฑ 

 
การผลิต  
บริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกดันํ้ามันจากเมล็ดในปาลมดิบ 

(CPKO) ต้ังอยูเลขที ่ 98 หมู 6 กม. 9.5 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ 81130 

 
ปริมาณการผลิตเต็มที่ของผลิตภณัฑ (ตัน) 

แผนกนํ้ามันปาลมดิบ 2548 2549 2550 
     ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มที ่   360,000   360,000   360,000 
     นํ้ามันปาลมดิบ (18%)     64,800     64,800     64,800 
     เมล็ดในปาลม (5.25%)     18,900     18,900     18,900 
แผนกนํ้ามันเมล็ดในปาลมดบิ    
     เมล็ดในปาลมท่ีใชในการผลิตเต็มที ่ 26,250 26,250 26,250 
     นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%) 10,762 10,762 10,762 
     กากเมล็ดในปาลม (52%) 13,650 13,650 13,650 
หมายเหตุ  กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลงัการผลิตเต็มท่ีที่ออกแบบไว เนือ่งจาก

ความแตกตางของปริมาณผลปาลมสดท่ีเขาสูกระบวนการผลิต ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าฝนท่ี
ตกในแตละป 

 
การจัดหาวตัถุดิบ 
เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองที่ปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัทฯ

ตองรับซ้ือจากเกษตรกรรายยอย  เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน  
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สภาพปญหาเกี่ยวกับวตัถุดบิ 
ปริมาณผลผลติปาลมสดข้ึนอยูกับระดับน้าํฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมที่จะให

ไดน้ํามันปาลมดิบในอัตราสูงข้ึนอยูกับวธิีการตัดและเก็บเกีย่ว เนื่องจากการดูแลที่ดีและมีมาตรฐานใน
การเก็บเกีย่ว ทําใหคุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดแีละใหอัตราการสกัด
นํ้ามันปาลมดบิสูงกวาซ้ือจากเกษตรกรรายยอย 

แตเนื่องจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกดันํ้ามันปาลม ซ่ึงมี
จํานวนโรงงานเพิ่มข้ึนในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันการซ้ือผลปาลมสดเปนไปอยางเขมขน  แตอัตรา
การสกดัน้ํามันปาลมที่ไดคอนขางตํ่า สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศท่ีแหงแลง อัตราการขาดน้ํา
ในดินทําใหผลปาลมสดท่ีไดน้ันใหน้ํามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และการเก็บเกีย่วของเกษตรกรผูปลกู
ปาลมน้ํามันรายยอยไมไดมาตราฐาน คือมีการเก็บเกีย่วผลปาลมกอนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะ
ในชวงทีผ่ลปาลมสดมีราคาสูง 

ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้าํมันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอไร 
และอัตราการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ เทากบัของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายใหคําแนะนํา
แกผูปลกูปาลมนํ้ามันที่ตองการปรับปรุงคุณภาพปาลมน้าํมันตามมาตรฐานท้ังดานการดแูลรักษาและ
ผลผลิตตอไร เพื่อใหผลผลิตที่สงปอนเขาสูโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบนั้นมีคุณภาพมากข้ึน
นอกจากนั้น ผูปลูกปาลมนํ้ามันรายยอยยังสามารถขอเขาเย่ียมชมสวนของบริษัทฯไดอีกดวย 

บริษัทฯไดมีการคัดคุณภาพของผลปาลมสดจากผูปลกูปาลมน้ํามัน ณ จุดรับซ้ือ แตวิธกีารน้ีไม
สามารถทําไดในชวงท่ีผลปาลมสดมีปริมาณนอย นอกจากนัน้บริษัทฯยังไดมีการแนะนําผูปลกูปาลม
นํ้ามันเกีย่วกับคุณภาพของผลปาลมสดท่ีควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเช่ือวาโปรแกรมการใหคําแนะนํา
แกผูปลกูปาลมนํ้ามันทั่วไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดที่จะปอนเขาสูโรงงานใหมีคุณภาพ
ดีข้ึนและเปนการเพ่ิมอัตราการสกดัน้ํามันดวย โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซ้ือผลปาลมสดให
สูงข้ึนตามอัตราการสกัดนํ้ามัน  ทั้งนี้เพ่ือเปนการจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผลปาลมสดท่ีมีคุณภาพ
เขาสูโรงงาน 

สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดน้ํามันปาลมดิบท่ีมีผลตอการใชวัตถดุิบนั้น เนื่องจากบริษัท
ฯไดใชแบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมน้ีแลว  ดังนั้นการปรับปรุงเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
จึงข้ึนอยูกับการใชอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม บริษัทฯเห็นวาไมมี
เทคโนโลยีใหมๆท่ีไดพิสูจนแลวมาทดแทน แตอาจมีเทคโนโลยีอ่ื่นๆที่มีผลตอการใชวัตถุดิบหรือ
ปรับปรุงใหดข้ึีน ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคุมคากับเงินท่ีลงทนุหรอืไม โดยบริษทัฯยังคงคนควาเทคโนโลยีใ่หมๆ
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เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเน่ือง รวมถึงการลดอัตราสูญเสียนํ้ามัน การกําจัดมลภาวะท่ี
เกิดจากการกระบวนผลิตซ่ึงเปนพิษตอส่ิงแวดลอม  

 
การปลูกปาลมทดแทน 
บริษัทฯเริ่มโครงการการปลกูปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 เปนระยะเวลา 10 ป เพื่อที่จะให

ผลผลิตที่สูงขึ้น การเปลีย่นแปลงนีเ้ปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซ่ึงจะ
ทําใหมาตรฐานการปลูกปาลมดีข้ึน และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงข้ึนดวย 

บริษัทฯ ไดทาํการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนไปแลวทั้งหมด 2,887.61 เฮกตาร หรอืประมาณ 
18,047 ไร  คิดเปนรอยละ 40.56 ของพื้นที่ปลูกปาลมทัง้หมด  และสามารถเก็บเกี่ยวไดแลว 1,159.27 
เฮกตาร หรือ 7,245 ไร  คิดเปนรอยละ  40.15 ของพ้ืนที่ปลูกปาลมทดแทน 

นอกจากน้ัน บริษัทฯยังไดคัดเลือกเมล็ดพนัธปาลมที่มีคุณภาพสําหรับโครงการปลกูปาลม
ทดแทน และเนนการจัดการควบคุมสัตวที่จะมาทําลายตนปาลมน้ํามันที่มีอายุนอย และเช้ือโรคท่ีอาจ
เกิดข้ึนได เพื่อไมใหมีผลกระทบตอตนปาลมน้ํามัน 

 
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ 
บริษัทฯมีการซ้ือผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบ่ีและสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดที่

บริษัทฯซ้ือผลปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซ้ือผลปาลมสดท้ังหมด  
 

สัดสวนการซ้ือวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ 
เนื่องจากวัตถดุิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงควรนําเขาสู

กระบวนการผลิตโรงงานสกดัน้ํามันภายใน 24 ช่ัวโมง มิฉะน้ันแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลม
เพ่ิมสูงข้ึนเกินกวามาตรฐานสากลในการซ้ือขายน้ํามันปาลมดิบ  ซ่ึงมีผลใหถกูตัดราคาเม่ือมีการสงมอบ 
ดังน้ันในอุตสาหกรรมนี้จึงไมมีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาในรปูของ
นํ้ามันปาลมดบิ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ ์

 
       ข.   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

การบริหารส่ิงแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการที่ตอเน่ือง กลไกการ
ปฏิบัติงานที่จะควบคุมความเส่ียงของส่ิงแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการน้ันจะสงผานมายังการฝก
ปฏิบัติของพนักงานและผูบรหิารของบริษัทตองมีจรยิธรรมในการบริหารงาน บรษิัทฯไดมีนโยบายและ
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วิธีปฏิบัติเพ่ือใหแนใจวากระบวนการผลิตจะกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยในป 2547 บริษทัได
เขาสูระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 เพื่อใหโครงการบริหารส่ิงแวดลอมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และไดรับการรับรองในเดือนพฤษภาคมป 2549 

โรงงานสกัดนํ้ามันเมลด็ในปาลมดิบนัน้จะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียที่เปน
ชีวะภาพนัน้มีเพียงเล็กนอยมาก ซ่ึงจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกดัน้ํามันปาลมดิบ 

สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบน้ันมีของเสียดังตอไปน้ี 
ของเหลว 
ข้ีน้ํามันและของเหลวจากหมอนึ่งนั้นจะถกูดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพื่อรอจําหนายเปน

นํ้ามันที่มีคุณภาพตํ่า ในสวนที่เหลือจะถกูสงลงในบอนํ้าเสียของบริษัทฯ 
น้ําเสียของบรษิัทฯจะถกูปลอยลงในบอนํ้าเสีย บอน้ําเสียมีทั้งหมด 8 บอ และนํ้าเสียจะไหลลงที

ละบอๆอยางตอเนื่อง ซ่ึงในชวงนี้มีการยอยสารชีวะภาพ การไหลของน้าํเสียในบอนํ้าเสียนั้นบริษัทฯ ใช
ระบบน้ําตกคือไหลลงทลีะบอซ่ึงมีระดับลดหลั่นกันลงมา บอนํ้าเสียส่ีบอแรกจะลึกสําหรับการยอย
สลายโดยไมใชออกซิเจน และบอน้ําเสียสองบอสุดทายจะต้ืนเพื่อทีจ่ะใหออกซิเจนชวยยอยสลาย น้ํา
เสียท่ีถกูยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูที่เก็บน้ําเสียในสวนของบริษัทฯ ซ่ึงเปนที่สูงโดยใชทอใตดิน น้ํา
เสียท่ีเก็บไวในสวนของบรษิัทฯจะปลอยลงสูรองคูนํ้าทีต้ื่นกระจายอยูในสวน เพื่อใหซึมเขาสูผิวดนิเปน
การเพิ่มสารอาหารในดินแทนการใสปุยตอไป ระบบนี้เปนเทคโนโลยทีี่ไดพิสูจนแลวและโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมดบิหลายโรงงานนิยมใชกัน รองคูน้ําสําหรับน้าํเสียน้ีจะมีระยะเวลาการดูดซึมและ
ระยะเวลาหมุนเวยีนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทฯ ใชเนือ้ที่มากกวา 850 ไร สําหรับการกระจายน้าํเสียที่
บําบัดแลวลงสูดินและถูกควบคุมดูแลดวยพนกังาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียที่จะปลอยลงสูแมน้ําลําคลองตองไมเกิน 20 
มิลลกิรัมตอลติร บรษิัทฯ ไมไดปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูแมนํ้าลําคลอง แตจะนําไปใชประโยชนใน
สวนของบรษัิทฯ ดังกลาวแลวขางตน บอน้ําเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ ตะกอนที่ขุดออกจากบอน้ํา
เสียน้ันจะถูกเก็บไวในบอตากแหงเปนระยะเวลา 1 ปเพื่อใหเกิดสารอาหารท่ีมีคุณภาพ ตะกอนที่ตาก
แหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯสําหรับทดแทนปุยในชวงหนารอน  
             ของแข็ง  ไดแก  ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร,  เปลือกเมล็ดปาลม, ข้ีเถา ควันดําและเขมา 

ทะลายเปลาถกูนําไปปกคลมุหนาดินในสวนของบริษัทฯเพื่อทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือก
เมล็ดปาลมจะเปนเช้ือเพลิงแก Boiler หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอ่ืนท่ีตองการ ตะกอนท่ี
ขุดจากบอน้ําเสียจะใชเปนประโยชนในสวนของบริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของน้ําผสม
ตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขดุรองน้ํารอบสวนเพื่อดักน้ําไหลลงสูที่อ่ืน
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บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงเครื่อง Boiler และการปอนเช้ือเพลิงเขาสู Boiler ซ่ึงมีผลตอการลด
ควันดําและเขมาของโรงงาน อยางไรก็ตามควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
ท่ีเปนปญหาอยูน้ีอาจมาจากเชื้อเพลิงที่ปอน เชน ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลม คาควันดําและเขมาของ
โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 400 มิลลิกรมัตอ
ลูกบาศกเมตร ซ่ึงโดยปกติแลวสําหรับอุตสาหกรรมนี้จะอยูระหวาง 600 – 1400 มิลลกิรัมตอลกูบาศก
เมตร ปญหาควันดําและเขมานี้ทางชมรมโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบซ่ึงบริษัทฯเปนสมาชิกไดรวมทุนกัน
วิจัยปญหาดานเขมาและควนัดําสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมดิบโดยรวมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย เพื่อเปนการลดปญหาควันดําและเขมาอยางเรงดวน บรษิัทฯ
ไดดําเนนิการติดต้ังระบบกําจัดควันไฟและเขมานี้เปนท่ีเรียบรอยแลวต้ังแตป 2546  

 
4.   งานท่ียังไมไดสงมอบ 
 
                -   ไมมี   - 
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2.4 0การวิจัยและการพัฒนา 
 

บริษัทฯมิไดมีทีมวิจัยและพฒันาเปนของตนเอง แตมีการวาจางผูเช่ียวชาญทางดานสวน เขามาเปน
ท่ีปรึกษา และใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนาสวนของบริษัทฯ เพื่อใหมีผลผลิตตอไรสูง  ตนทุนตํ่า 
โดยผูเช่ียวชาญดังกลาวจะเขามาปละคร้ัง  
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2.5      ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

1.   ลกัษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร 
บริษัทฯมีทรพัยสินถาวรท่ีใชประกอบธรุกจิสวนปาลมน้าํมันที่เปนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ดังน้ี 
 
ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ ์

มูลคาตาม 
บัญชีสุทธิ (บาท) 

1. ที่ดิน 30,625.21 - โฉนด, นส.3ก, 
นส.3, นส.2,สัญญา
ซ้ือขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงนิ 

78,835,310 

2. ที่ดินโรงงาน,สํานักงาน,บานพัก    
2.1. ท่ีดินสําหรับโรงงานสกดัน้ํามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมลด็ในปาลมดิบ, สํานักงาน และ
บานพัก 

   203.47 - นส.3ก, โฉนด และ 
ภบท.5 

1,910,627 

     2.2.ที่ดินเพ่ือสรางบานพักพนักงาน (ยกเลิก      
     โครงการแลว) - บานน้ําจาน ต.กระบีน่อย       

     24.00 - โฉนด 22,749,413 

     2.3.ที่ดินเพ่ือสรางสํานักงาน (ยกเลิกโครงการ) 
     ถ.อุตรกิต ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบ ี

           0.94 
  

           - โฉนด 20,033,298 

รวมท่ีดินทั้งหมด 30,853.62  123,528,648 
หัก สํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน   (14,487,948) 
 รวมทีด่ินท้ังหมดสุทธ ิ  30,853.62  109,040,700 
  
3. อาคารสํานกังานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน, 
บานพักพนักงาน 

เจาของ 64,360,434 

4. เครื่องจักรและอุปกรณ  
     4.1โรงงานผลิตนํ้ามันปาลมดิบและเมลด็ในปาลมดิบ เจาของ 65,298,587 
     4.2 เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการเกษตร เจาของ 6,478,967 
           รวมเครื่องจักรและอุปกรณ  71,777,554 
5. ยานพาหนะ เจาของ 3,122,392 
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ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด  
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ ์

มูลคาตาม 
บัญชีสุทธิ (บาท) 

 6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานกังาน  เจาของ 3,690,026 
7. ตนทุนการพัฒนาการปลกูปาลมนํ้ามัน  เจาของ 166,503,135 
8. คาสินอาผล  เจาของ 10,949,903 
           รวมทรพัยสินถาวร   429,444,144 
  
 บริษัทยอยของบริษัท  พันธศรวีวิัฒน จํากัด มีท่ีดินที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซ่ึงบริษัท  
พันธศรวีิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบรษัิทฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
บริษัท พันธศรี จํากดั 

ที่ต้ังสัมปทาน   : ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบรุี สุราษฎรธานี 
พื้นที่สัมปทาน   : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ต้ังแตวนัท่ี 2 มกราคม 2528 ถึงวนัที่ 1 มกราคม 2558 

  
บริษัท ประจักษววิัฒน จํากัด 

ที่ต้ังสัมปทาน   : ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา 
 สุราษฎรธานี 

พื้นที่สัมปทาน   : 10,600 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ต้ังแตวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2527 ถึงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2557 
 
เนื่องจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมนํ้ามันจากบริษัทยอย  ทําใหมีพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันที่เปน

พ้ืนที่สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดย
แบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวนเคียนซา 
8,467.44 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซ่ึงเปน
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือ
ในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลัง
ต้ังแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยท่ีเกี่ยวของใน
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เรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังต้ังแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวใน
บัญชีแลว    ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวน
ปาลมดังกลาว  จะทําใหบริษัทฯตองรับซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อ
ทดแทนผลปาลมสดท่ีขาดไปจากพ้ืนที่สัมปทาน ซ่ึงอาจทําใหบริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย  สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน  
 

2.  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย 
 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยน้ัน ข้ึนอยูกับวาธรุกจิของบริษัทยอยสอดคลองกบัธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯหรือไม  และทาํใหบริษัทฯไดรับผลประโยชนเพ่ิมข้ึนหรอืไม  โดยมีสัดสวนเงนิลงทุนไม
เกินรอยละ 50 ของสินทรพัยรวม และบริษัทฯตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการ
ดําเนินธรุกิจ  รวมถึงการสงตัวแทนของบริษัทฯเขาเปนกรรมการ หรอืผูบริหารในบริษัทดังกลาว 
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2.6 0โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

ในป 2551 บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการท่ีสําคัญ ไดแก โครงการผลิตกระแสไฟฟาจาก
เช้ือเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพภายใตกลไกพัฒนาท่ีสะอาดและโปรแกรม Carbon Credit จังหวัด
กระบ่ี โดยบริษัทกําลังอยูในระหวางการดําเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวล
ขนาด 1.2 เมกกะวัตตและกาซชีวภาพขนาด 1.2 เมกกะวัตตภายใตกลไกพัฒนาท่ีสะอาด (Clean 
Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ซ่ึงมีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 66 ลาน
บาท คาดวาจะสามารถเปดดําเนนิการเพือ่จําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดประมาณเดือน
กันยายน 2551 

โครงการดังกลาว  ได รับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสง เสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจาก
การประกอบกิจการมีกําหนดเวลา 8 ป  
 
 

หนา 33 : UPOICTI 
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2.7 0ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวา  

รอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันส้ินปบัญช ี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพพิาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ

บริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550  นอกจากสัมปทานท่ีดินอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษววิัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด   และบริษัท พันธศรีวิวัฒน จาํกัดเปนบริษทัยอยของบริษัทฯ ซ่ึงไดเชาพื้นท่ี
นี้ทําสวนปาลมน้ํามัน  โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมน้ํามันดังกลาวนีอี้กตอหนึ่ง   บริษัท พันธศรีวิวัฒน 
จํากัด ไดรับแจงจากสํานกังานธนารักษ จงัหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ท่ีดินนีเ้ปนท่ีดิน
ราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจง
ใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวนัท่ี 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชา
ท่ีดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยท่ี
เกี่ยวของในเร่ืองดังกลาว ไดมีการบันทึกการต้ังสํารองคาเชาท่ีดินยอนหลังต้ังแตป 2534 ถึง ป 2550 
ท้ังหมดไวในบัญชีแลว 

  

 2) คดีท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
----------ไมมี--------- 

 
3)        คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัท 

----------ไมมี--------- 
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2.8      โครงสรางเงินทุน 
 

1.  ทุนเรอืนหุน 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 324,050,000 บาท เรยีกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
 

 2.  ผูถือหุน 
ก. รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 พฤศจกิายน 2550  

 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน รอยละของจํานวนหุนสามัญ 
ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว 

1 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)ก 69.96 

2 บริษัท วัฒนโชติ จํากัด 7.43 
3 บรรษัทเงนิทนุระหวางประเทศ 2.29 
4 นายสมเกยีรติ พีตกานนท 2.05 
5 บริษัท กรุงเทพประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 1.86 
6 นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค 1.23 
7 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด 1.12 
8 บริษัท กรนีสปอต (ประเทศไทย) จํากัด 0.76 
9 นายชวลิต เชาว 0.71 

10 นายดษุฎี ธนิสสรานนท 0.66 

ท่ีมา       : บรษิัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
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กโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธรุกิจของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 - โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 20 ธันวาคม 2550 ท่ีมีผูถือ
หุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป ดังน้ี 

 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน รอยละของจํานวนหุนสามัญ 
ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว 

1 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัดข 42.11 
2 HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 20.00 
3 CIMB-GK SECURITIES PTE LTD 12.30 

ท่ีมา         : บรษิัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
- ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันพืช, เนยเทียมและไขมันพืชผสม 
 

ขโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธรุกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด  
-โครงสรางผูถอืหุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ที่มีผูถอืหุนต้ังแต รอยละ 

10 ข้ึนไป ดังนี ้
 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจํานวนหุนสามัญ 

ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว 
1 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 

(มีผูถือหุนหลกัคือ บริษัทกาลาทีเอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิ
ออกเสียงรอยละ 75.324 ท้ังนี้ บริษัทดังกลาวมีนาย วงั ตา เลียง 
และภรรยา ถือหุนรอยละ 50.70  
นาย วงั ชาง ยงิ รอยละ 34.47 และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 14.83) 

51.00 

2 นาย วงั ตา เลยีง  24.50 
3 นาย วงั ชาง ยงิ  24.50 

 - ลักษณะประเภทธรุกจิ เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพ่ือการลงทุนในบรษัิทอ่ืน 
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ข. กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ 
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซ่ึงเขามามีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายในการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ และมกีารสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ 5 ทาน โดยมีประธานกรรมการ 
1 ทาน, กรรมการบริหาร 3 ทาน, และกรรมการผูจัดการ 1 ทาน 

 
3.  นโยบายการจายเงินปนผล 
ต้ังแตป 2536  เปนตนไป บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ

หลังหักภาษีเงนิได ทั้งนีย้อมข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพื่อการลงทนุเปนหลัก  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2551 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับผล

การดําเนินงวดวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 3 บาท  ทั้งนี้บรษิัทฯไดมีการจายเงนิปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลการดาํเนินงานงวด 9 เดือนของป 2550 ไปแลวในอัตราหุนละ 3 บาท รวมเปนเงนิปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานของป 2550 หุนละ 6 บาท คิดเปนรอยละ 97.35 ของกาํไรสุทธ ิ เปรยีบเทียบกับการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2549 ในอัตราหุนละ 3 บาท คิดเปนรอยละ 65.84 ของกําไรสุทธ ิ  
อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีการจายเงินปนผลในป 2550 ในอัตราที่สูงกวาในป 2549 เน่ืองมาจากในป 2549 บริษัทฯมี
โครงการขยายกําลังการผลิตท่ีตองใชเงินลงทุน 

 
บริษัทยอยยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ทั้งน้ีข้ึนอยูกบัผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สดของบริษัทยอยนัน้ๆ 
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2.9       การจัดการ 
 

1.  โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 2 ชุด คือ 

 
ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย 

 
 ช่ือกรรมการ ตําแหนง 

1. นายวงั ตา เลยีง ประธานกรรมการ 
2. นายธีระ  วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย กรรมการผูจดัการ 
6. นายวงั ชาง ยิง กรรมการบริหาร 
7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศริ ิ กรรมการบริหาร 
8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร 
 

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบรษิัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 
และรายช่ือของกรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2 

 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษิัทฯ   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบรหิารดําเนนิการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ

และงบประมาณ เพื่อบรรลถุงึเปาหมายและเพิ่มความม่ังค่ังแกผูถือหุน 
3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ

มาตรการการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการใน
เรื่องดังกลาวอยางสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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4. คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารอยางชัดเจน 

5. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน 

6. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงนิของบริษัทฯในรายงานงบการเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ56-1) 

7. คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังกรรมการผูจัดการซ่ึงเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ เพือ่
บริหารงานบรษิัทฯภายใตขอบเขตอํานาจทีใ่หไว 

8. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และ
การประชุมผูถอืหุนอยางนอยปละคร้ัง 

 
ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการไดแตงต้ังกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 
  -   นายธรีะ วิภชูนิน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  -   ดร.วลิาศ สินสวัสดิ ์   กรรมการตรวจสอบ 
  -   นายวศิน ปจจักขะภัต ิ   กรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี

ความถูกตองครบถวนเปนที่ เ ช่ือถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยท่ัวไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

4. ดู แ ล ใ ห บ ริ ษั ท ฯ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ข อ กํ า ห น ด แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง 
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5. จัดทํารายงานการกํากับดูแลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

6. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมท้ังการประเมินผลการ
ตรวจสอบ การดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการควบคุม
ภายในท่ียอมรับโดยทั่วกัน 

7. ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไป 

8. สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเม่ือมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจ
มีการทุจริตหรือส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียง และนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอไป 

9. ส่ังการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือ
ขอกําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน 
และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย 
11. คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯและคาสอบบัญชีประจําป  เ พ่ือนํา เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  
12. แตงต้ัง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบภายใน 
 
2.   การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

เนื่องจากบริษทัฯ มิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการจึง
มอบหมายใหกรรมการแตละทานทําหนาที่สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และนําเสนอ
รายช่ือใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพ่ือพจิารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตอง
มีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรพัย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณทีจ่ะเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ 

ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการท่ีมาจากผูถือหุนราย
ใหญแตละกลุม  แตใหสิทธิการแตงต้ังกรรมการ โดยวิธีทีผู่ถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของ
ตนในการเลือกต้ังกรรมการเพ่ือใหผูใดมากนอยเพยีงใดกไ็ด (Cumulative Voting) 
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3.   คาตอบแทนผูบริหาร     
3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
ก.  คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 8 ทานและกรรมการที่ลาออกระหวางปจํานวน 3 ทาน 

เปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 6,272,226 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คาธรรมเนียมกรรมการราย
เดือนป 2550 

รายชื่อกรรมการ 
กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

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

กรรมการที่ลาออกระหวางป 3 ทาน 
1. นายมีชัย วีระไวทยะ    
(ลาออกเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2550) 
2. นายพละ สุขเวช 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2550) 
3. นายเดวิด พารค 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2550) 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 

 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ 

64,000 
43,000 
43,000 
43,000 
43,000 
43,000 
43,000 
43,000 

 
 

60,000 
 

40,000 
 

40,000 

 
43,000 
43,000 
43,000 

 

 ข. คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทฯ จํานวน 8 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน  
บานพักพนักงาน  เงินสะสม  และโบนัส เปนจํานวนเงนิท้ังส้ิน 14,899,427 บาท  
 
หมายเหตุ  คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ 
และผูจัดการฝาย 4 รายแรกตอจากรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายท่ี 4 ทุกราย 
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 ค. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย      
--ไมมี— 
 
3.2 คาตอบแทนอ่ืน 

 บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอ่ืนใหแกผูบริหาร   ยกเวน คาต๋ัวเครื่องบิน และท่ีพัก สําหรับ
กรรมการบริหารที่เปนชาวตางประเทศที่มาประชุม  สวนผูบริหารท่ีไมใชกรรมการบริหารจะมีรถ
ประจําตําแหนง คาใชจายเก่ียวกับรถประจําตําแหนง คาประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ และมี
การทําประกัน Director Liability สําหรับกรรมการทั้งคณะและผูบริหาร 
 สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทฯไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับ
พนักงานอ่ืนๆ คือรอยละ 5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ที่ไมไดมีการ
จายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

4.  การกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางให
องคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน 
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและเปนไป
ตามนโยบายท่ีวางไว  จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพ่ือใหเปนหลักในการดําเนิน
ธุรกิจ และใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ตลาดหลักทรัพยไดนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดประกาศใชเม่ือเดือนมีนาคม 2545 
มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD  ซ่ึงหลักการดังกลาว
ประกอบดวยเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
กัน 3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 5) ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ   
ท้ังนี้ บริษัทไดนําเอาหลักการดังกลาว มาปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัท โดยมี
การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ี 

1. สิทธิของผูถือหุน 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบป
บัญชีของบรษิทั  เพื่อพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซ่ึงแสดงถึงผลการดําเนินการของ 
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บริษัทในรอบปที่ผานมา  งบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน การจายเงินปนผล และจดัสรรเงินไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมาย  เลือกต้ังกรรมการ  แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการอาจจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามท่ีเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวน
หุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน 
ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได  แตตองระบเุหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ซ่ึงคณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแต
วันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในการเรยีกประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทาํเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และ
จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วนักอนวันประชุม   

ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบคุคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได  โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกับหนังสือเชิญประชุม  หรือจะมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได 

ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบ
หาคน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด จึงจะ
ครบเปนองคประชุม  โดยมี ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนนิการ
ประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  นอกจากนี้คณะกรรมการ
ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทกุรายมีสิทธิเทาเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลา
อยางเหมาะสม  และกําหนดใหมีวาระอ่ืนๆ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเสนอเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาได   
รวมท้ังไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม และบรษิทัไดมีการ
เผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุน ผานทางเว็บไซตของบริษัทช่ือ www.upoic.co.th เพื่อใหผูถือ
หุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 

ในป 2550 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนที่สํานักงานใหญของบริษัท ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ 

1) ประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2550  โดยมีกรรมการเขารวมประชุม รวม 8 ทาน  
ประกอบดวยกรรมการบริหาร 5 ทาน และกรรมการอิสระ 3 ทาน 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 44 : UPOICTL 

2) ประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่  23 สิงหาคม 2550 และ 18 ตุลาคม 2550  ทั้ง 2 ครั้ง มี
กรรมการเขารวมประชุม รวม 6 ทาน ประกอบดวยกรรมการบริหาร 3 ทาน และกรรมการ
อิสระ 3 ทาน โดยประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 1 ทานไมสามารถมาเขารวมประชุม
ไดเน่ืองจากติดภารกิจสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทจะดําเนินการอยางดีท่ีสุดเพ่ือใหกรรมการทุก
ทานเขารวมประชุมผูถือหุน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมดวยความเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคล
ธรรมดา หรือสถาบัน เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวม
ประชุมผูถือหุน บริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาท่ี
เหมาะสม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน  นอกจากน้ันบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพ่ือใหผู
ถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนไดในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเอง หรือสามารถ
แตงต้ังใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว  

ในป 2550 บริษัทไดมีการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  ท้ังน้ีใน
การประชุมดังกลาว บริษัทไดจัดใหมีการลงคะแนนเสียงโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง  เพื่อความโปรงใส 
และตรวจสอบได ในกรณีท่ีมีขอโตแยงในภายหลัง 

บริษัทมีการกําหนดใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย ทุก
ไตรมาส  ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาตรวจสอบหากมีการใชขอมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง นอกจากน้ียังมีการกําหนดแนวทางในการรักษาและปองกันการใชขอมูล
ภายในเปนลายลักษณอักษร  

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมมีการกําหนดใหผูถือหุนสวนนอยเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวัน
ประชุม  รวมถึงการใหเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 
เน่ืองจากบริษัทอยูระหวางการพิจารณากําหนดหลักเกณฑในการใชสิทธิดังกลาว ท้ังนี้คาดวานาจะเริ่ม
ดําเนินการไดในการประชุมผูถือหุนป 2552 เปนตนไป 

นอกจากนี้บริษัทยังไมมีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนใหกับกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลสวนได
เสียของตนและผูที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการ  แตในทางปฏิบัติ เม่ือมีรายการดังกลาวเกิดข้ึน กรรมการ
และผูบริหารท่ีเกี่ยวของก็จะไมเขารวมในการพิจารณาในเรื่องดังกลาว   นอกจากนั้นรายการที่เกิดข้ึน
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มักจะเปนรายการระหวางบริษัทใหญกับบริษัท   ซ่ึงมีกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัทใหญเปน
กรรมการของบริษัท 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย
ภายใน ไดแก พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและ
สังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังน้ันบริษัทจะพิจารณาถึง
สิทธิตามกฎหมายท่ีแตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับ
ความคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ไวดังนี้ 

พนักงาน บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จกาวหนาของ
บริษัท บริษัทจึงสนับสนุน พัฒนาใหพนักงานทุกคนมีความรูความสามารถ 
นอกจากน้ี บริษัทมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค มีการใหผลตอบแทน
และ สวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม  

ผูถือหุน บริษัทมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เช่ือถือได และแนว
แนที่จะสรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพ่ือเพิ่มมูลคาหุนใหกับ
ผูถือหุน 

เจาหนี้ บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินและขอตกลงตามท่ีมีตอเจาหนี้ 

ลูกคา บริษัทไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

คูคา บริษัทถือวาคูคาเปนผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท
ไดปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคู
คา รวมถึงการกําหนดนโยบายในการจัดซ้ือและจัดจาง เพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจกับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม  

คูแขง บริษัทเนนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคู
แขงขัน 

สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอมบริษัทไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย และ โครงการ “อนุรักษพลังงาน” ซ่ึงยังมีอีกหลายโครงการ
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ที่เกี่ยวของ ที่มีแผนจะดําเนินการในอนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด   

 (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ท้ังนี ้
บริษัทตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม ส่ิงแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญตอกิจกรรม
ของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมยของกฎหมาย
และกฎระเบียบอยางเครงครัด  

ท้ังนี้บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสิทธิของผูมี
สวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี และเช่ือม่ันวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวทาง
ขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร สรางงาน และสรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่
ม่ันคงอยางยั่งยืนได 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและท่ัวถึง ท้ัง
รายงาน ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําป นอกจากนี้ยังมีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ซ่ึงลงนามโดย ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ  ซ่ึงรายเอียดปรากฏอยูเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพ่ือใหผูถือ
หุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย  และ
ในป 2550  บริษัทไดเพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท   www.upoic.co.th  

ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทฯ ยังไมไดจัดต้ังหนวยงานข้ึนเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรม
ในเร่ืองดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการ 2 ทาน ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผู
ลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ  ซ่ึงผูลงทุนสามารถ
ติดตอขอขอมูลบริษัทฯ ไดท่ีโทรศัพท 02-744 1046/8 หรือโทรสาร 02-744 1049 หรือจดหมายอิเลค
โทรนิคส secretary@lamsoon.co.th  นอกจากน้ีผูลงทุนยังสามารถติดตอผานทางเว็บไซต  
www.upoic.co.th  ไดอีกดวย 

เน่ืองจากบริษัทเพิ่งเริ่มจัดทําเว็บไซดแลวเสร็จเม่ือกลางป 2550   ดังน้ันในสวนของขอมูลท่ีตองเปดเผย
ผานทางเว็บไซดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   บริษัทจะรีบดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในป 2551 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
5.1. โครงสรางกรรมการ (Board Structure) 
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โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 8 ทาน ไดแก กรรมการ 5 ทาน ซ่ึงเปน
ตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ และกรรมการอิสระ 3 ทาน ถึงแมวาสัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนจากผู
ถือหุนรายใหญจะมากกวา แตกรรมการอิสระดังกลาวก็สามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระ เพื่อ
ปองกันมิใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน  

บริษัทฯยังไมไดมีขอกําหนดชัดเจนเกีย่วกับจํานวนกรรมการท่ีเปนไปตามสัดสวนของเงินลงทุนของผู
ถือหุนแตละกลุม นอกจากนั้นวิธกีารลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการตามขอบังคับของบริษัทฯ 
เปนแบบ Cumulative Voting ซ่ึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลอืกกรรมการไดตาม
สัดสวนการถอืหุนอยูแลว  

เน่ืองจากท่ีผานมา ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยแหง
ประเทศไทย และไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ รวมถึงไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝาย
บริหาร จนกระท่ังในระหวางป 2550 ประธานกรรมการไดลาออก ทําใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯ ครั้งที่ 5/2550 เม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2550 มีมติเปนเอกฉันทอนมัุติแตงต้ังนาย วัง ตา เลยีง ดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการ 

บริษัทตระหนักดีในหลักธรรมภิบาลท่ีตองการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดแูลและ
การบริหารงานประจํา ซ่ึงเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดบัสูงของบริษัท อยางไรก็
ตาม ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง กรรมการทุกทานมีอิสระเต็มที่ในการแสดงความเห็นตอ
การดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้เพ่ือกํากับดแูลใหการดําเนินการของฝายบริหารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองและโปรงใส 

บริษัทฯ เช่ือม่ันวาการดํารงตําแหนงประธานกรรมการของนาย วัง ตา เลยีง มิไดเปนความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานแตอยางใด แตเปนแนวทางการวาง
นโยบายดานการบริหารท่ีเนนผลประโยชนใหกับบรษิัทฯ และกลับคืนสูผูถือหุนเปนหลัก 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 28 กมุภาพันธ 2551 ท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบ
นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทไวดังนี้  

(ก)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ข)  ไมเปนลกูจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม 
ของบริษัท บรษิัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
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(ค)  ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลกัษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบรหิาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรบัการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรอืบริษัทยอย 

(ง) ไมมีความสัมพันธทางธรุกจิกับบรษัิท บรษิัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลกัษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 
และไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

ท้ังนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทจะเขมกวาขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. ในเรื่องการกําหนดให
กรรมการอิสระถือหุนไดนอยกวาขอกําหนด 

5.2. คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (Committees) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทาน
เปนกรรมการอิสระ โดยมีการประชุมสมํ่าเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2550 มีการประชุม
ท้ังส้ิน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีรับผิดชอบ  ลงนามในงบการเงินรายไตรมาสและนําออก
เผยแพรได  สอบทานรายงานทางการเงินประจําปของบริษัทฯ  สอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง  การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่
เกี่ยวของ  พิจารณาคัดเลือก  เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ  ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการ
ตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส  

ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้ 

 

 

 

 

ในป 2550 บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา โดยหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ที่

รายชือ่ วาระการดาํรง
ตําแหนง 

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชมุ 

1.  นายธีระ วภิูชนิน 2548-2551 4/4 
2.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ 2548-2551 4/4 
3.  นายวศิน ปจจักขะภัติ 2548-2551 4/4 
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ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้ง ท่ี  1/2551 เ ม่ือวันที่  28 กุมภาพันธ  2551 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  ซ่ึงจะเริ่มปฏิบัติหนาท่ีในป 2551 

5.3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
       (Roles and Responsibilities of the Board) 

5.3.1  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  (Leadership and Vision) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ 
ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอ
แผนธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท และมีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบใน
เรื่องวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย และงบประมาณในเร่ืองที่สําคัญของบริษัท ซ่ึงนําเสนอโดยฝาย
บริหาร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอและกํากับดูแลเพื่อใหม่ันใจ
วาการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธที่วางไวท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

 ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีภาวะความเปนผูนํา 
มีวิสัยทัศน และสามารถตัดสินใจไดอยางละเอียดรอบคอบ และเปนอิสระเพียงพอเพ่ือประโยชน
สูงสุดของบริษัทและผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของ
ธุรกิจ เพื่อจะสามารถควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของบริษัทไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3.2  ความขดัแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests) 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เริ่มต้ังแตการ
จัดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีและสงเสริมใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนและเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลภายนอก และหามซ้ือหรือขายหรือชักชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือหรือขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนดวย 

 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ซ่ึงหมายรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
จะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
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วันทําการนับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับบริษัท รวมถึง
ใหกรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส  

 นอกจากน้ี ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทผานคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดมีการพิจารณาความเหมาะสม 

      อยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดมีการ
เปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัททุกไตรมาสอยาง
เครงครัด รวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) ดวย 

5.3.3  จริยธรรมธรุกิจ (Business Ethics) 

 บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบติัตามจรยิธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนส่ิงจาํเปนตอ
ความม่ันคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว  

 บริษัทเช่ือม่ันวาการมีหลักปฏิบัติเกีย่วกับจริยธรรมธรุกิจเปนพ้ืนฐานทีสํ่าคัญในการเสริมสรางและ
ยกระดับการกาํกับดูแลกจิการที่ดี บริษัทจงึไดกําหนดและจัดทําแนวทางจรยิธรรมธุรกิจไวเปนลาย
ลักษณอักษร โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางท่ีดีงาม และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรบั
ทราบ และไดจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏบัิติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและ
ตอเน่ือง  

5.3.4  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  (Controlling System and Internal Audit) 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับ
ตําแหนง มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
ระหวางกันอยางเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหบริษัทวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซ่ึง
เปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายช่ือของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ให
ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เพ่ือใหม่ันใจวา



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 51 : UPOICTL 

การปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ (Compliance 
Controls) และเพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและ
ถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งส้ิน รายละเอียดการควบคุมภายในไดปรากฏอยูแลวใน
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

5.3.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเส่ียง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามท่ีได
ต้ังไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเส่ียง และมีหนาท่ีในการประเมิน
ความเส่ียงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ
ควบคุมท่ีมีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเส่ียง 

5.4  การประชุมคณะกรรมการ (Board of Directors’ Meetings) 

โดยปกติ บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย หรือประธาน
กรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และจะมีการ
กําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการวาระปกติไวเปนการลวงหนา โดยบริษัทจะจัดสงเอกสารท่ีใช
ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการท่ีเพียงพอ พรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวา
เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี ใหแกกรรมการทุกทานกอนการ
ประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวางการ
ประชุม ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ โดยจัดสรรเวลาอยาง
เพียงพอแกผูบริหารท่ีเกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด  

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรซ่ึงครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น 
และหลังจากที่ผานการรับรองจากท่ีประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบได 

ในป 2550 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 6 ครั้ง รวม
ท้ังส้ิน 10 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานได
ดังน้ี 
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ในสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารยังไมมีโอกาสประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยู
ดวย  

บริษัทยังไมไดมีการกําหนดชัดเจนถึงจํานวนบรษิัทสูงสุดที่ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการ
ผูจัดการจะดํารงตําแหนงได แตกรรมการแตละทานไดปฏิบัติตามหนังสือของตลาดหลกัทรพัยแหง
ประเทศไทย เลขที่ บจ. (ว) 50/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ซ่ึงศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไดใหความเห็นวา กรรมการบริษัทจดทะเบยีนควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท ในขณะทีแ่นวทางของตางประเทศนั้นแบงเปน 3 กรณีคือ กรณทีี่เปน
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Director - ED) หรอื Full Time Director ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 
4 บริษัท กรณท่ีีเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบรหิาร (Non-Executive Director – NED) หรือกรรมการอาชีพ 
(Professional Director) ใหดํารงตําแหนงไดไมเกนิ 6 บรษิัท และกรณทีี่เปนประธานกรรมการ ใหดํารง
ตําแหนงไดเพยีง 1 บรษิัท      

รายช่ือ วาระการ การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
 ดํารง

ตําแหนง 
วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. นายวัง ตา เลียง 2550-2551 4 1 5 
2.  นายธีระ วภิูชนิน 2550-2551 4 6 10 
3.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ 2550-2551 4 6 10 
4.  นายวศิน ปจจักขะภัติ 2550-2551 4 6 10 
5. นายวัง ชาง ยิง 2550-2551 4 - 4 
6. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 2550-2551 4 6 10 
7. นางสาวอัญชลี  สืบจันทศิร ิ 2550-2551 4 6 10 
8.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร 2550-2551 4 6 10 
     
 
กรรมการท่ีลาออกระหวางป 3 ทาน 

    

1. นายมีชัย วรีะไวทยะ 
       (ลาออกเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2550) 

2549-2550 1 - 1 

2. นายพละ สุขเวช 
    (ลาออกเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2550) 

2549-2550 - - - 

3. นายเดวิด พารค 
    (ลาออกเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2550) 

2549-2550 - - - 
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นอกจากนั้นบริษัทยังไมไดมีการกําหนดจํานวนวาระทีจ่ะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด ท้ังของ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนง
กรรมการท่ีบรษิัทอ่ืนของผูบริหารระดับสูง    

 
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment) 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง  ตามแบบการประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของป 2550 เปนป
แรก ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 อยางไรก็ตามการประเมิน
ดังกลาวไมไดมุงเนนไปท่ีกรรมการทานใดทานหน่ึงเปนรายบุคคล 
 
5.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (Remuneration for Directors and the Management) 

บริษัทไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ดังน้ันคณะกรรมการเปนผูทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑ
ในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร  โดยคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
คาตอบแทนของผูบริหาร  และที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการ  ท้ังนี้
คาตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาใหเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามท่ีบริษัท
ตองการ โดยจะหลีกเลี่ยงการจายที่เกินสมควร นอกจากนั้น จะเปรียบเทียบไดกับบริษัทอ่ืนท่ีอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการแตละทาน  สวนคาตอบแทนผูบริหารจะพิจารณากําหนดคาตอบแทน
เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรจะตองสอดคลองกับผลงานของบรษัิท และ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

ในป 2550 คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารไดรับคาตอบแทนดังน้ี 

• ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน จํานวนเงินรวมทั้งป 
4,760,226 บาท (ในป 2549 : 6,280,000 บาท)   บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอ่ืนๆ ใหกับ
กรรมการ ยกเวน คาต๋ัวเครื่องบิน และท่ีพัก สําหรับกรรมการท่ีเปนชาวตางประเทศท่ีเขารวม
ประชุมคณะกรรมการ และการทําประกัน Director Liability สําหรับกรรมการท้ังคณะ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน  ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน จํานวนเงินรวมท้ังป 
1,512,000 บาท (ในป 2549 : 1,440,000 บาท)    
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• ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนจํานวนเงินรวม  14,899,427 บาท 
(ในป 2549 : 10,314,280 บาท) โดยมีคาตอบแทนอ่ืนฯ ไดแก รถประจําตําแหนง คาใชจาย
เกี่ยวกับรถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คาประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้
กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนอ่ืนๆ 

 
 จํานวนผูบริหารในแตละป 

 2550 2549 
กรรมการผูจัดการ 1 1 
กรรมการบริหาร 2 1 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 1 1 
ผูจัดการฝาย 4 3 

รวม 8 6 

 

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร (Board and Management Training) 

บริษัทไดจัดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ไดเขารับการอบรม และสัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวของ
กับกรรมการและผูบริหารแตละทานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมกรรมการ
ไทย  เพ่ือสงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปน
กรรมการของบริษทัจดทะเบียน  

ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม บริษัทจะจัดใหมีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท 
รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย 

บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainee  เพ่ือพัฒนา
ความรู ความสามารถ  ใหเปนผูบริหารของบริษัท  อยางไรก็ตาม แผนดังกลาวยังไมมีการกําหนดให
ชัดเจน เนื่องจากบริษัทเพิ่งริเริ่มดําเนินการในป 2550 

นอกจากน้ีในกรณีที่กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาไดก็มีการกําหนดใหผูจัดการฝาย ซ่ึงเปน
ผูบริหารระดับรองลงมาเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบแทน   
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5.  การดแูลเรื่องการใชขอมลูภายใน 
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตน

ดังน้ี 
1.  ใหความรูแกผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส 

และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย 
พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  แจงใหผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแก
ผูอื่น  รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับหลักทรัพยของบริษัทฯ  และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ท่ีผูบริหารทานน้ันจะไดรับหากมีการฝาฝน 

3. หามมิใหผูบริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณะชน 

 
6.  บุคลากร 

 
 จํานวนพนักงาน 

 2550 2549 2548 
                สํานักงาน 53 34 41 
                โรงงาน 99 102 109 

   สวน 772 742 756 
                      รวม 924 878 906 

 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยแบงตามสายงานดังน้ี 
ก. สํานักงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงนิเดือน โบนัส คาลวงเวลา  บานพัก

พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ข. โรงงาน มีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส  คาลวงเวลา  บานพัก

พนักงาน  และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ค. สวน มีการจายคาตอบแทน 

-ในรูป เงินเดอืน โบนัส  คาลวงเวลา  บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลีย้งชีพ   
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-ผลตอบแทนรวมของพนักงานท้ังหมดเปนจํานวนเงนิท้ังส้ิน 130.77  ลานบาท 
 
    นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

 
พนักงานและวัฒนธรรมองคกรถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางแข็งแรงและ

ประสบความสําเร็จ  ดังน้ัน นอกจากการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนา
ใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเน่ืองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000  
และ ISO 14000  แลว  บริษัทฯไดเชิญอาจารยผูเช่ียวชาญเขามาพัฒนาและอบรมผูบริหารตลอดจนถึง
พนักงานในกลุมบริษัทเพ่ือใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสรางวัฒนธรรมองคกรระยะยาว ซ่ึงมี
ลักษณะสําคัญดังตอไปนี้  

1. รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability)  
2. ทัศนคติ “เราทําได”  (“Can-do” attitude)  
3. ทํางานเปนทีม (Teamwork)  
4. พัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement)  
5. เอาใจใสพนักงาน (Take care of people) 
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2.10 0     การควบคุมภายใน 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
เปนกลไกสําคัญท่ีชวยลดความเส่ียงทางธุรกิจ สรางความเช่ือม่ันในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวย
ใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมทั้งชวยรักษา
ผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ มีความถูกตองนาเช่ือถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือร่ัวไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทฯ ไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ซ่ึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุมภายในท่ีดีแกบริษัทฯ เพื่อใหเกิดระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ  

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2551 โดยมีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน  คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินซ่ึงประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 สวน คือ 
องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯมีระบบการ
ควบคุมภายในเร่ืองดังกลาวอยางเพียงพอ 

นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 6 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในในเร่ืองดังกลาวนี้อยางเพียงพอ  

สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
และไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส  คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเชนกัน  

สําหรับบริษัทยอยนั้น ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลม ซ่ึงดูแลและควบคุมโดยฝายบริหาร
ของบริษัทฯ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ ดังตอไปนี้ 
นายธีระ วิภูชนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์  กรรมการตรวจสอบ 
นายวศิน ปจจักขะภัติ  กรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

สําหรับป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. สอบทานรายงานทางการเงินระหวางกาลและประจําป ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงินของบริษัทฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ คณะกรรมการมีมติมอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในงบการเงินรายไตรมาสและนําออกเผยแพรได สวนงบการเงิน
ประจําปยังคงใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติกอนเผยแพร 

2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมกับผูบริหารและผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเช่ือวางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของบริษัทอยางถูกตองครบถวนและเปนไปตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3. พิจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเร่ืองระบบการ
ควบคุมภายในบริษัทฯ ท่ีไดเสนอตอฝายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม 
รวมท้ังการติดตามการปรับปรุงและแกไขอยางตอเนื่อง 

4. กํากับดูแลใหฝายบริหารวิเคราะหและวางแผนจัดการกับความเส่ียงตาง ๆ 
5. พิจารณาตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและพอเพยีง 

และเปนไปตามกฎระเบียบของ กลต. และ ตลท. 
6. พิจารณาตออายุสัญญาจาง สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ออกไปอีก 2 ป ส้ินสุดสัญญาคร้ังตอไปในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
7. รายงานการประชุมและผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทฯ ไดปฏิบัติงานโดยปราศจากการ
ละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงบริษัทฯ ตองพึงปฏิบัติ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอใหบริษัท สํานักงาน เอินสทแอนดยัง จํากัด เปนผูตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2551 ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงการแตงต้ังคร้ังนี้คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะนําเสนอตอผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนตอไป 

 
นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
28 กุมภาพนัธ 2551 
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2.11       รายการระหวางกัน 

 1.   รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

บริษัทไมมีรายการระหวางกนัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 
 
 2   ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว 

จากการที่บริษทัฯมีการเชาสวนปาลมจากบริษัทยอยนั้น ถือไดวามีประโยชนอยางมากสําหรับ
บริษัทฯ เนื่องจากในปจจุบันการหาท่ีดนิขนาดใหญเพือ่เพาะปลูกนัน้มีนอย หรือถามีก็จะมีราคาสูง ทําให
ตนทุนในการพัฒนาไมคุมกบัการลงทุน อีกประการหนึ่งท่ีดินดังกลาวก็เปนท่ีสัมปทานของบริษัทยอยแหง
หนึ่ง ซ่ึงบริษทัฯถือหุนอยูรอยละ 99.99 และสัมปทานดังกลาวไมสามารถเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิได  

ในสวนของการขายนํ้ามันปาลมดิบใหแก บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญนัน้  
บริษัทฯ มีการพึ่งพาทางดานธุรกิจกับ บมจ. ลํ่าสูง (ประเทศไทย)  ซ่ึงเปนโรงงานกล่ันน้ํามันปาลม ท่ีมีกําลัง
การผลิตสูงท่ีสุดในประเทศไทย และมีความรูความชํานาญเก่ียวกับน้าํมันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของนํ้ามันปาลมไดเปนอยางดี  

 
3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ในป 2550 บริษัทฯ มีการขายน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมใหแก บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศ

ไทย) คิดเปนรอยละ 88 ของปริมาณการขายท้ังหมด ซ่ึงเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไม
มีพันธะผูกพนักันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจ
น้ํามันปาลมดบิ   

คุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซ่ึงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และ บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) โดยท่ีการขายทุกคร้ังจะมีราคาอางอิงกับ
การขายใหกับลูกคารายอ่ืนๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงข้ึน 

 
4  แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทฯไดมีการคาขายกับ บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) กอนท่ี บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จะเขามาถือ

หุนในบริษัทฯ และเปนผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน  เนือ่งจากบมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งในบริษัท
ท่ีมีการใชน้ํามันปาลมดิบในปริมาณสูง นอกจากนัน้ยังมีฐานะการเงินแข็งแกรง  และเปนคูคาท่ีดี  ดงันั้นใน
อนาคตบริษัทฯก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) ในราคาเดียวกบัท่ีมีการ
ขายใหกับลูกคารายอ่ืน   
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2.12 2       ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

1  งบการเงิน 
ก. สรุปรายงานการสอบบัญช ี
ในระยะ 3 ปท่ีผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงือ่นไข 

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอยและงบการเงินรวม 
 

ข. สรุปงบการเงินรวม  
บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

 2550  2549  2548  

  บาท   %   บาท   %   บาท   %  
สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 177,598,689 17.18 121,647,693 12.58 217,601,510 25.56 
   เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากประจํา - - 83,206,850 8.60 - - 
   ลูกหน้ีการคา 2,654,852 4.42 8,341,064 0.86 6,503,318 0.76 
   ลูกหน้ีการคา – กิจการที่เก่ียวของกัน 45,649,471 0.25 39,907,622 4.13 1,957,903 0.23 
      หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   (4,634,681) (0.48) (4,634,681) (0.54) 
   ลูกหน้ีการคาสุทธ ิ 48,304,323 4.67 43,614,005 4.51 3,826,540 0.45 
   เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน 262,592 0.03 725,815 0.08 422,301 0.05 
   สินคาคงเหลือ 53,217,401 5.14 59,022,860 6.10 61,228,087 7.19 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 694,096 0.07 2,885,038 0.30 2,828,126 0.33 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 280,077,101 27.09 311,102,261 32.17 285,906,564 33.58 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
   เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย-สุทธิ 5,749,897 0.55 14,299,997 1.48 13,649,997 1.60 
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 710,175,377 68.69 596,232,546 61.66 515,408,070 60.54 
   คาความนิยมในการรวมกิจการ 27,972,977 2.71 32,147,276 3.32 36,321,574 4.27 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9,900,548 0.96 13,255,216 1.37 59,800 0.01 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 753,798,799 72.91 655,935,035 67.83 565,439,441 66.42 
                            รวมสินทรัพย 1,033,875,900 100.00 967,037,296 100.00 851,346,005 100.00 
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 2550  2549  2548  

  บาท   %   บาท   %   บาท   %  
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       

หน้ีสินหมุนเวียน       
   เจาหน้ีการคา 14,056,816 1.36 12,260,317 1.27 2,237,726 0.26 
   เงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - - - - - 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น       
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 15,022,252 1.45 7,616,057 0.79 1,522,844 0.18 
        เงินปนผลคางจาย 4,460,476 0.43 4,784,432 0.49 5,020,038 0.59 
        คาใชจายคางจาย 17,262,708 1.67 10,686,072 1.11 15,397,078 1.81 
        อื่นๆ 17,054,008 1.65 14,288,270 1.48 2,623,076 0.31 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 67,856,260 6.56 49,635,148 5.13 26,800,762 3.15 
หน้ีสินหมุนไมหมุนเวียน       
       สํารองเผ่ือคาเชาที่ดิน 20,468,000 1.98 18,748,000 1.94 17,028,000 2.00 
รวมหน้ีสินหมุนไมหมุนเวียน 20,468,000 1.98 18,748,000 1.94 17,028,000 2.00 

รวมหน้ีสิน 88,324,260 8.54 68,383,148 7.07 43,828,762 5.15 
       

สวนของผูถือหุน       
   ทุนเรือนหุน       

     ทุนจดทะเบียน       

    หุนสามัญ 32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 324,050,000  324,050,000  324,050,000  

     ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว       

      หุนสามัญ 32,405,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท 324,050,000 31.35 324,050,000 33.51 324,050,000 38.06 
   สวนเกินมูลคาหุน 321,544,740 31.10 321,544,740 33.25 321,544,740 37.77 
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผ่ือขาย (732,353) (0.07) (2,553,853) (0.26) (3,203,853) (0.38) 
   กําไรสะสม :         
      จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 60,305,000 5.83 59,805,000 3.35 32,405,000 3.81 
      ยังไมไดจัดสรร            240,384,253 23.25 195,808,261 23.08 132,721,356 15.59 

รวมสวนของผูถือหุน 945,551,640 91.46 898,654,148 92.93 807,517,243 94.85 
              รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,033,875,900 100.00 967,037,296 100.00 851,346,005 100.00 
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย     

งบกําไร – ขาดทุน       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        

 2550  2549  2548  

 บาท  %  บาท  %  บาท  %  
  รายได       

      รายไดจากการขาย 637,585,106 96.96 670,887,129 93.42 419,367,603 98.13 
      รายไดอื่น       
            ดอกเบี้ยรับ 6,748,530 1.03 8,655,036 1.21 4,345,918 1.02 
             โอนกลับสํารองเผ่ือการลดมูลคาสินคา - - 28,022,720 3.90 - - 
             โอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัย 2,243,301 0.34 309,942 0.04 - - 
            กําไรจากขายสินทรัพยถาวร 315,446 0.05 - - 1,996,861 0.47 
            อื่นๆ 10,652,186 1.62 10,243,654 1.43 1,289,854 0.30 
      สวนแบงกําไรจากเงินทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - - - - - 
   รวมรายได 657,544,569 100.00 718,118,481 100.00 427,000,336 100.00 
   คาใชจาย       
      ตนทุนขาย 318,827,559 48.49 446,635,000 62.20 293,595,279 68.76 
      คาใชจายในการขายและการบริหาร 60,822,108 9.25 79,304,951 11.04 69,918,158 16.37 
      คาตอบแทนกรรมการ 6,272,226 0.95 7,720,000 1.08 7,800,000 1.83 
      ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 4,907,064 0.75 5,759,873 0.80 5,043,157 1.18 
      คานิยมตัดจําหนาย 4,174,298 0.63 4,174,298 0.58 4,174,298 0.98 
   รวมคาใชจาย 395,003,255 60.07 543,594,122 75.70 380,530,892 89.12 
   กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 262,541,314 39.93 174,524,359 24.30 46,469,444 10.88 
   ดอกเบี้ยจาย - - (600) - (11) - 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล (55,441,322) (8.43) (19,228,254) (2.68) (8,566,485) (2.00) 
   กําไรสุทธิสําหรับป 207,099,992 31.50 155,295,505 21.63 37,902,948 8.88 
   กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       
         กําไรสุทธิ 6.39  4.79  1.17  
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บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   

งบกระแสเงินสด    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     

 2550 2549 2548 
 บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

   กําไรสุทธิ 207,099,992 155,295,505 37.902,948 
   รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ (จาย) จาก
กิจกรรมดําเนินงาน: 

   

       คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 48,800,619 51,801,977 56,957,083 
       คาความนิยมตัดจําหนาย 4,174,298 4,174,298 4,174,298 
       ขาดทุน ( กําไร) จากการจําหนายสินทรัพยถาวร (315,446) 208,813 (1,996,861) 
       กําไรจากการจําหนายเงินลงทนุในหลักทรัพยเผื่อขาย (238,400) - - 
       คาตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 4,907,064 5,759,873 5,043,157 
       สํารองเผ่ือการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ) - (28,022,720) 13,650,586 

       สํารองเผ่ือสินคาลาสมัย (โอนกลับ) (2,243,301) (309,942) 2,626,298 
       สํารองเผ่ือคาเชาที่ดิน 1,720,000 1,720,000 1,720,000 

 263,904,826 190,627,804 120,077,509 
    
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น) :-    
       ลูกหน้ีการคา 1,051,531 (1,837,746) (1,762,329) 
       ลูกหน้ีการคา-กิจการที่เก่ียวของกัน (5,741,849) (37,949,719) 23,107,551 
       เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน 463,223 (303,514) (120,047) 
       สินคาคงเหลือ 13,783,436 30,537,889 23,994,612 
       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,190,942 (56,912) (1,933,528) 
       สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,354,668 (13,195,416) - 
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น  (ลดลง) :-    
       เจาหน้ีการคา 1,796,499 10,022,591 (2,464,415) 
       หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 16,425,874 12,813,687 (1,608,017) 
   เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 297,229,150 190,658,664 159,291,336 
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 2550 2549 2548 

 บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน    
   เงินลงทุนช่ัวคราว – เงินฝากประจําลดลง (เพ่ิมขึ้น) 83,206,850 (83,206,850) - 

   เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 1,078,773 1,088,048 5,251,295 
   เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยถาวร (174,148,518) (139,683,187) (42,669,328) 
   เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 10,610,000 - - 
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (79,252,895) (221,801,989) (37,418,033) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    
   เงินปนผลจาย (162,025,259) (64,810,492) (32,079,355) 
     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (162,025,259) (64,810,492) (32,079,355) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 55,950,996 (95,953,817) 89,793,948 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 121,647,693 217,601,510 127,807,562 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 177,598,689 121,647,693 217,601,510 
ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม :    
   เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ    
       ภาษีเงินไดนิติบุคคล 48,035,686 13,134,919 10,530,414 
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4                   ค.  อัตราสวนการวิเคราะหทางการเงิน – งบการเงินรวม
  2550 2549 2548

อัตราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )     

   อัตราสวนสภาพคลอง เทา 4.1 6.3 10.7 

   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 3.3 5.1 8.3 

   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 4.4 3.8 5.9 

   อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 13.2 24.0 28.9 

   ระยะเวลาเก็บหน้ี (เฉล่ีย) วัน 27 15 12 

   อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 5.7 7.4 3.6 

   ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 63 48 100 

   อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา เทา 24.2 61.6 84.6 

   ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 15 6 4 

   Cash Cycle วัน 75 57 108 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )    

   อัตราสวนกําไรขั้นตน % 50.0 33.4 30.0 

   อัตราสวนกําไรสุทธ ิ % 31.5 21.6 8.9 

   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 21.9 17.3 4.7 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )    

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 20.0 16.1 4.5 

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 29.2 26.1 4.7 

   อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.6 0.7 0.5 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio )    

   อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.1 0.1 0.1 

   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา n.a. n.a. n.a. 

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา - - 1.1 

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา - - 5.0 

    (Cash Basis)     

   กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 6.39 4.79 1.17 

   เงินปนผลจากงวดผลการดําเนินงานตอหุน บาทตอหุน 6.0 3.0 1.0 

   การจายเงินปนผลตอหุน บาทตอหุน 5.0 2.0 1.0 

   อัตราการจายเงินปนผล % 93.9 62.6 85.5 
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2. การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 
2.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

 
ผลการดําเนินงานของสวน 
ปริมาณนํ้าฝนในป 2548 ท่ีลดลง และเหตุการณเอ็ลนิโนในชวงตนป 2550  ถึงแมจะเกิดเพียงระยะส้ันๆ แตมีผล
ใหผลผลิตปาลมสดตอเฮกตารในสวนของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 5.2  นอกจากน้ี โครงการปลูกปาลมทดแทน 
ซ่ึงบริษัทฯเร่ิมโครงการมาต้ังแตป 2544  จนมาถึงป 2550 คิดเปนรอยละ 40.6 ของพื้นท่ีท้ังหมด  โดยมีพื้นท่ีที่
ใหผลผลิตแลวคิดเปนรอยละ 40.1 ของพื้นท่ีท่ีมีการปลูกปาลมปาลมทดแทน สงผลใหผลผลิตปาลมสดรวม
ของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 15.1 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2549 เนื่องจากตนปาลมท่ีปลูกใหมจะเร่ิมใหผลผลิตเม่ือมี
อายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มท่ีเม่ือมีอายุ 7 ปข้ึนไป 
 
บริษัทฯ ไดเร่ิมมีการปลูกปาลมทดแทนต้ังแตป 2544  โดยในปจจุบันบริษัทฯไดนําเขาเมล็ดพันธุปาลม 
CIRAD®  ซ่ึงเปนเมล็ดพันธุปาลมท่ีมีคุณภาพอยูในอันดับตนๆของโลกในดานการใหผลผลิตตอไรและอัตรา
การสกัดน้ํามันท่ีสูง นอกจากบริษัทฯ จะเพาะตนกลาไวใชในการปลูกปาลมทดแทนแลว ยังมีการจําหนายตน
กลาใหแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันดวย เพื่อสงเสริมใหมีการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดี  
 
ผลการดําเนินงานของโรงสกัด 
จากเหตุผลท่ีไดอธิบายไปกอนหนานี้ (ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน : สถานการณ
ตลาดและราคา”) สงผลกระทบตอราคาเฉล่ียซ้ือผลปาลมสดของบริษัทฯในป 2550 เพิ่มข้ึนจากป 2549 รอยละ 
69.5   ทําใหบริษัทฯตองลดปริมาณการซ้ือผลปาลมสดลงถึงรอยละ 71.2   มีผลใหผลปาลมสดท่ีเขาสู
กระบวนการผลิตลดลงจากป 2549 รอยละ 35.1   โดยมีสัดสวนการซ้ือผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิต
จากสวนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 16 และ 84 ของผลปาลมสดท่ีใชในการผลิตท้ังหมด ในขณะท่ีป 2549 
สัดสวนคิดเปนรอยละ 36 และ 64  
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1044/2537 ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
ท่ีไดตามบัตรสงเสริมนี้ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปรกติมีกําหนด 5 ปนั้น ไดส้ินสุดลงในเดือนสิงหาคม 
2550  
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สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1817/2539 ซ่ึงบริษัทฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนสําหรับกําไรจากการผลิตน้ํามันเนื้อในปาลมดิบนั้น หมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2549  
อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดตามบัตรสงเสริมนี้ในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปรกติจนถึงป 2554  
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1043 (2)/2548 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอช่ัวโมง ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได
จากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและเงินทุน
หมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป โครงการนี้กําลังดําเนินการและคาดวาจะเสร็จพรอมเปดดําเนินการในปลาย
ไตรมาสท่ี 1 ของป 2551 
 

2.2 ผลการดําเนินงาน 
 
รายไดจากการขาย 
 
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสําหรับป 2550 ลดลงจากป 2549 จํานวน 33.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.0 ราคา
ขายน้ํามันปาลมดิบซ่ึงมีสัดสวนการขายถึงรอยละ 84.8 ของรายไดจากการขายท้ังหมด ปรับตัวเพิ่มข้ึนถึงรอย
ละ 46.0 มีผลใหปริมาณการขายลดลงรอยละ 37.0 
 
รายไดอ่ืนๆ 
 
บริษัทฯ มีรายไดอ่ืนสําหรับป 2550 ลดลงจากปกอน 27.27 ลานบาท สาเหตุหลักเปนรายการโอนกลับสํารอง
เผ่ือการลดมูลคาสินคาเปนรายไดอ่ืนในป 2549 จํานวน 28.02 ลานบาท ซ่ึงเปนการสํารองมูลคาสินคาคงเหลือ 
ณ ส้ินป 2548 ท่ีมีราคาตํ่ากวาตลาด  ในป 2550 บริษัทฯ มีการโอนกลับคาเผ่ือสินคาลาสมัยจํานวน 2.24 ลาน
บาท ซ่ึงสวนใหญเปนการสํารองมูลคาอะไหลเคร่ืองจักรคงเหลือ ณ ส้ินป 2548   และจากการตรวจสอบของ
บริษัทฯ พบวาอะไหลดังกลาวยังสามารถใชงานได   
รายไดดอกเบ้ียรับของบริษัทฯ ลดลงจากป 2549 จํานวน 1.91 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯมีการจายเงินปนผล
ในป 2550 มากกวาป 2549 นอกจากนั้นอัตราดอกเบ้ียเงินฝากก็ลดลงเม่ือเทียบกับป 2549 
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ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร 
 
บริษัทฯ มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 50.0 เม่ือเปรียบเทียบกับยอดขาย ซ่ึงลดลงจากอัตรารอยละ 66.6 เม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2549  โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบท่ีปรับตัวสูงข้ึนถึงรอย
ละ 46.0  จึงสงผลใหอัตรากําไรข้ันตนของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 33.4  ในป 2549 เปนรอยละ 50.0 ในป 
2550 
 
ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร ลดลง 19.9 ลานบาท โดยเปรียบเทียบกับยอดขาย แลวมีอัตราสวน
ท่ีลดลงจากรอยละ 13.6 ในป 2549 เปนรอยละ 11.2 ในป 2550   ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 

• ในป 2550 บริษัทฯไมมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  ซ่ึงในป 2549 มีผลขาดทุนท่ีเกิดจาก
การนําเขาเคร่ืองจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต เปนจํานวนเงิน 4.5 ลานบาท 

• คาตอบแทนกรรมการลดลงจํานวนเงิน 1.4 ลานบาท เนื่องมาจากจํานวนกรรมการที่ลดลง 

• คาขนสงลดลงจํานวนเงิน 8.2 ลานบาท จากปริมาณการขายท่ีลดลง 
 
กําไร 
 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจากรอยละ 26.0 ในป 2549 
เปนรอยละ 41.2 ในป 2550  อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีบัตรสงเสริมซ่ึงไดลดหยอนภาษีรอยละ 100 ส้ินสุดลงใน
ระหวางป 2549  และบัตรสงเสริมซ่ึงไดลดหยอนภาษีรอยละ 50 ส้ินสุดลงในระหวางป 2550  ทําใหมีภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 2.9 ของรายไดจากการขาย ในป 2549 เปนรอยละ 8.7 ของรายไดจากการขายใน
ป 2550   มีผลใหอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 33.4 เมื่อเทียบกับกําไรจากการดําเนินงานท่ี
เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 50.4  โดยมีกําไรตอหุนเทากับ 6.39 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2549 ท่ีมีกําไรตอหุนเทากับ 
4.79 บาท 
 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
 
บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของป 2550 ในอัตราหุนละ 3 
บาท คิดเปนรอยละ 48.70 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับเงินปนผลจายของป 2549 ในอัตราหุนละ 
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3 บาท คิดเปนรอยละ 65.8 ของกําไรสุทธิ  โดยบริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราประมาณรอยละ 
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได   
 

3. ฐานะการเงนิของบริษัทฯ  
 
3.1 สินทรัพย 

 
ในป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยท้ังหมด 1,033.88 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก 967.04 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 6.9 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 17.1 ในป 2549 เปนรอยละ 20.7 
ในป 2550  สาเหตุหลักมาจากรายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยท่ีสําคัญดังนี้: 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน 55.95 ลานบาท ในขณะท่ีเงินลงทุนช่ัวคราว-เงิน
ฝากประจํา ลดลง 83.21 ลานบาท เนื่องจากแนวโนมอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันใหผลตอบแทน
ดีกวาระยะยาว ทําใหบริษัทฯ ลดการลงทุนในสถาบันการเงินท่ีมีระยะเวลาการลงทุนมากกวา 
3 เดือนขึ้นไป 

• ลูกหนี้การคา-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน เพิ่มข้ึน 5.74 ลานบาท เนื่องจากมีการสงมอบสินคาในชวง
ปลายป   ซ่ึงหนี้ดังกลาวเปนหนี้ท่ียังไมถึงกําหนดชําระตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีกําหนดไว 
(ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีสงมอบสินคา)  

• สินคาคงเหลือ ลดลง 5.81 ลานบาท สาเหตุสวนใหญมาจากสต็อคตนกลาปาลมลดลง 
เนื่องจากผลปาลมสดในปนี้มีราคาขายสูงมาก ทําใหเกษตรกรหันมาปลูกปาลมเพิ่มข้ึน 

• สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 2.19 ลานบาท สวนใหญมาจากคาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา 
และดอกเบ้ียคางรับ 

• เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายลดลง 8.55 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของหุนธนาคาร
กรุงเทพไดมีการปรับตัวสูงข้ึน  บริษัทฯจึงไดมีการขายหุนดังกลาวออกไป โดยมีกําไรจากการ
ขายเปนจํานวนเงิน 0.24 ลานบาท  ซ่ึงบันทึกอยูในรายไดอ่ืนๆ 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มข้ึน 113.94 ลานบาท จากการลงทุนในเคร่ืองจักรเพื่อขยายกําลัง
การผลิตของโรงงาน 

• สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 3.35 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําจากการซ้ือเคร่ืองจักรลดลง 
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3.2 แหลงท่ีมาของเงินทุน 
 
โครงสรางของเงินทุน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุนเทากับ 0.09 เทา ในป 2550 
เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากป 2549 ซ่ึงเทากับ 0.08 เทา โดยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ซ่ึง
มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป 
  
สวนของผูถือหุน เพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวนเงิน 46.90 ลานบาท เนื่องมาจาก 

• สํารองขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพยเผ่ือขายลดลง จํานวน 1.82 ลานบาท โดยมี
สาเหตุมาจากราคาตลาดท่ีปด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ปรับตัวเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับป 2549 

• กําไรสุทธิสําหรับป 2550 จํานวน 207.10 ลานบาท  

• เงินปนผลจายสําหรับผลการดําเนินงานของป 2549 และเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวด 9 เดือนของป 2550 จํานวน 162.03 ลานบาท 

 
หนี้สิน  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินท้ังหมด 88.32 ลานบาท ซ่ึงเปนหนี้สินหมุนเวียน 67.86 ลานบาท และ
หนี้สินไมหมุนเวียน 20.47 ลานบาท    เพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวน 19.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.2 ซ่ึงมี
สาเหตุหลักมาจาก 

• เจาหนี้การคาเพิ่มข้ึน 1.8 ลานบาท เนื่องจากมีการซ้ือผลปาลมสดเปนจํานวนมากในชวงส้ินป 

• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มข้ึน 7.41 ลานบาท เนื่องจากกําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีสิทธิพิเศษยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดรับการสงเสริมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน (ยกเวนภาษี 100%) ส้ินสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2549   ซ่ึง
ในปปจจุบันบริษัทฯ เหลือสิทธิลดหยอนภาษีรอยละ 50 เทานั้น 

• คาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน 6.58 ลานบาท ซ่ึงมาจากโบนัสของป 2550 ท่ีมีกําหนดจายในชวงตน
เดือนมกราคม 2551  

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 2.77 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจาหนี้อ่ืนๆ ซ่ึงเกิดจาก
การลงทุนในเครื่องจักรตามโครงการขยายกําลังการผลิต 
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3.3 สภาพคลองของบริษัทฯ  
 
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 177.6 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของป 2549 ท่ีมีอยูจํานวน 121.6 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

• เงินสดท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 297.23 ลานบาท  เนื่องมาจากผลประกอบการท่ี
ดี 

• เงินสดท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2550 นี้เปนเงินสดท่ีไดรับจากเงินฝากประจําซ่ึงถึง
กําหนดจายคืนจํานวน 83.21 ลานบาท และจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 
10.61 ลานบาท   บริษัทฯมีเงินสดท่ีจายไปสําหรับการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 174.15 ลาน
บาท ซ่ึงโดยสวนใหญเปนการซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือรองรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1043(2)/2548 
สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง 

• เงินสดท่ีใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 162.03 ลานบาทของป 2550 เปนเงินปนผลจาย
สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับป 2549 จํานวนเงิน 64.81 ลานบาท และเงินปนผลระหวางกาลของ
งวด 9 เดือนป 2550 จํานวนเงิน 97.22 ลานบาท   
 
จากกระแสเงินสดท่ีไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย 

มีเงินสดเพ่ิมข้ึน 55.95 ลานบาท ในขณะท่ีป 2549 มีเงินสดลดลง 95.95 ลานบาท  นอกจากนั้นบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ยังมีเงินสดคงเหลือมาจากป 2549 จํานวน 121.65 ลานบาท รวมเปนเงินสดท้ังหมด ณ 31 ธันวาคม 
2550 จํานวนเงิน 177.60 ลานบาท  
 
อัตราสวนทางการเงิน 

 

• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 4.13 เทาในป 2550 ต่ํากวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2549 ซ่ึงเทากับ 6.27 เทา เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดลดลงจากการซ้ือเคร่ืองจักรเพื่อขยายกําลัง
การผลิตของโรงงาน และการจายเงินปนผลระหวางกาลเพิ่มข้ึนจากป 2549  ในขณะท่ีมีหนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มข้ึนจากภาษีเงินไดนิติบุคคล และโบนัสพนักงานคางจาย   
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• ทํานองเดียวกัน การใชเงินสดไปในโครงการขยายการผลิตของโรงงาน และการจายเงินปนผล
ระหวางกาลทําให อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 3.33 เทา ในป 2550 ต่ํา
กวาเม่ือเปรียบเทียบกับป 2549 ซ่ึงเทากับ 5.01 เทา  

• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 4.38 เทา ในป 
2550 เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป 2549 ซ่ึงเทากับ 3.84 เทา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของกําไรจาก
การดําเนินงาน 

 
3.4 รายจายลงทุน 

 
 โดยสวนใหญรายจายลงทุนของบริษัทฯจะเปนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร และ
โครงการการปลูกปาลมทดแทน ซ่ึงโครงการการปลูกปาลมทดแทนนั้นจะเปนโครงการที่ตอเนื่อง และมี
ระยะเวลายาวถึง 10 ป บริษัทฯไดเร่ิมโครงการดังกลาวต้ังแตป 2544 และมีการปลูกปาลมทดแทนปละ 
ประมาณ 450 เฮกตาร  ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเร่ิมใหผลผลิตเม่ือมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มท่ีเม่ือมีอายุ 7 ป
ข้ึนไป 

 
4.  ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคตคือ ปริมาณผลผลิต  ราคาผลปาลมสด และปริมาณ

น้ํามันปาลมท่ีนํามาใชกับไบโอดีเซล จากที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้ในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการ
แขงขัน : แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ทําใหเห็นวามีการนําน้ํามันปาลมมาใชกับไบโอดีเซล
เพิ่มข้ึน  จนทําใหราคาเฉล่ียน้ํามันปาลมดิบของประเทศในป 2550 เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 55  นอกจากนี้ ปจจัย
สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก การเพิ่มข้ึนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ทําใหกําลังการผลิตโดยรวมมีจํานวน
มากกวาจํานวนผลปาลมสดท่ีเพิ่มข้ึน  สงผลใหการแขงขันการซ้ือผลปาลมสด  ยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  

 
อีกประการหนึ่ง โครงการปลูกปาลมทดแทนในสวนปาลมของบริษัทฯ ซ่ึงดําเนินการไปแลวถึงรอยละ 

40.6 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของบริษัทฯ  ทําใหปริมาณผลผลิตปาลมสดของบริษัทฯลดลง  โดยรอยละ 40.1 ของ
พื้นที่ปลูกปาลมทดแทนเร่ิมท่ีจะใหผลผลิต แตท้ังนี้ปาลมท่ีจะใหผลผลิตเต็มท่ีตองมีอายุ 7 ป ข้ึนไป 
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5.  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
 

ก.   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี   (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้ 

 
        ป 2550    ป 2551 
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ    820,000 บาท  900,000 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 3 บริษัท   140,000 บาท  140,000 บาท 

             คาสอบบัญชีของบริษัทรวมคา  150,000 บาท  165,000 บาท 
 
ข.   คาบริการอ่ืน   (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ จายคาตอบแทนการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานและเคร่ืองจักรท่ีไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลจาก BOI สําหรับรอบปบัญชี 2551 ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 100,000 บาท 
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2.13       ขอมูลอืน่ที่เกี่ยวของ 
 

         -  ไมมี - 
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สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการบริหารและผูบริหารสูงสุด 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจา
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลท่ีควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา:- 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดีเพื่อใหแนใจ
วาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน
แลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผู รับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําท่ี
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนีเ้พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้วทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

ชื่อ   ตําแหนง     ลายมือชื่อ 
1. นายวัง ตา เลียง  ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร     
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย  กรรมการผูจัดการ       
3. นายวัง ชาง ยิง   กรรมการบริหาร        
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร        
5.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร        

ชื่อ  ตําแหนง     ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ 
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร        
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การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการท่ีมิใชกรรมการบริหาร 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน 
เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปน
ชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว 

ชื่อ    ตําแหนง     ลายมือชื่อ  

1.   นายธีระ วภิูชนิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    

2.   ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

3.   นายวศิน ปจจักขภัต ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

ชื่อ  ตําแหนง     ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ     

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ            กรรมการบริหาร       
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร 
 
 1. นายวัง ตา เลียง  

ประธานกรรมการ 
อายุ    81 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  Bachelor of Science Degree,  
    University of California at Berkeley, U.S.A. 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 

 จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 
- ประธานกรรมการ  2 บริษัท 
- กรรมการ  -0- บริษัท 

 ความสัมพันธทางครอบครวั 
 ระหวางผูบริหาร   เปนบิดานายวงั ชาง ยิง 

ประสบการณ 
 ประธานกรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร  
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั 
 Group Managing Director of the Lam Soon Group for Singapore, Malaysia and 

Thailand.  
 Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, a public listed company in 

Singapore 
 ประธาน/รองประธาน  Singapore Manufacturers’ Association 
 รองประธาน The Public Service Commission of Singapore. 

 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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2. นายธรีะ วภิชูนิน 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    59 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลยัวสิคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
 จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท 
- กรรมการ  5 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามัน
ปาลม จํากดั (มหาชน)  

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรเีชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทเงนิทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการ บรษิัท อินเตอรไฮด จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรยีมจัดต้ังบริษัท ทศท, กสท, ปตท, ทอท 

 
 3. ดร. วลิาศ สินสวัสดิ์  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    64 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร  
    มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   1 บริษัท 

 ความสัมพันธทางครอบครวั 
 ระหวางผูบริหาร   ไมมี 

ประสบการณ 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)  

 กรรมการ บรษิัท โชติชลิต จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากดั 

 
 4. นายวศิน ปจจกัขะภัต ิ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    54 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   1 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)  

 กรรมการ บรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรี จาํกัด 
 กรรมการ บรษิัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 

 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 80 : UPOICTR 

5. นายสมชัย  จงสวัสดิ์ชัย 
กรรมการผูจัดการ 
อายุ    50 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ประกาศนยีบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  รอยละ 0.14  
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการผูจดัการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการผูจดัการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการผูจดัการ บริษัท อาหารสากล จํากดั (มหาชน)  
 กรรมการผูจดัการ บริษัท ยูเน่ียนฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง  จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรี จาํกัด 
 กรรมการ บรษิัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท สยามเอลทิปาลม จํากดั 
 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 นายกสมาคมโรงกลั่นนํ้ามันปาลม 
 กรรมการ บรษิัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 81 : UPOICTR 

6. นายวัง ชาง ยิง  
กรรมการบริหาร 
อายุ    47 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี กฎหมาย (เกยีรตินิยม),  
    Oxford University ประเทศอังกฤษ 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   เปนบุตรชายนายวัง ตา เลยีง 
ประสบการณ 

 กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเน่ียนฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด 
 กรรมการอิสระ  Jurong Cement Limited  

 (บรษิัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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7. นางสาวอัญชลี  สืบจนัทศิร ิ 
กรรมการบริหาร 
อายุ    49 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ประกาศนยีบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   2 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 ผูจัดการฝายบญัชีและการเงนิ บรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง  จํากัด 
 กรรมการ  บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั  
 กรรมการ บรษิัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรี จาํกัด 
 กรรมการ บรษิัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท สยามเอลทิปาลม จํากดั 

 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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8. นางสาวปยธิดา  สุขจันทร  
กรรมการบริหาร 
อายุ    39 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ประกาศนยีบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่าํรงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ   1 บริษัท 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยฝายบริหารและผูจัดการแผนกวเิคราะห  
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ บรษิัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท ดีทีเอสแอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากดั 
 กรรมการ บรษิัท พันธศรี จาํกัด 
 กรรมการ บรษิัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท สยามเอลทิปาลม จํากดั 
 ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรพัย  

บริษัทหลกัทรพัย คาเธยแคปปตอล จํากดั 
หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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9. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    67 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  สังคมวิทยามหาบัณฑิต  
    มหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

เนติบัณฑิตไทย 
นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินยิมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน) 

 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง 
 

10. นายอําพล สิมะโรจนา 
ผูจัดการ 
อายุ     51 ป  
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมีวิศวกรรม)  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ประกาศนยีบตัร DCP รุนท่ี 37/2003  
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูจัดการ บรษัิท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี
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 ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด  
 กรรมการ บรษิัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
 กรรมการ บรษิัท ดีทีเอสแอล จํากดั 
 ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด  
 ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด 

 
11. นายอุเทน ประทุมรัตน  
ผูจัดการฝายสวน 
อายุ    49 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี วทบ. (เกษตรศาสตร)  
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูจัดการฝายสวน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จาํกัด (มหาชน) 
 ผูจัดการสวน บริษัท พันธศรีววิัฒน จํากดั 

 
 12. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม  

ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ 
อายุ    54 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี วทบ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  รอยละ 0.01 
ความสัมพันธทางครอบครวั  

 ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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ประสบการณ 
  ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพ บรษิทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด 

(มหาชน) 
 นักเคมี บริษัท เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด 

 
 13. นายศรุต ชลธาร 

ผูจัดการสวนชัยบุร ี
อายุ    46 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
    ว.ท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูจัดการสวนชยับุรี บรษิัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 
 14. นายสมคดิ รองรตัน 

ผูจัดการสวนกระบ่ี 
อายุ    57  ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรเกษตร (เกยีรตินิยม),  
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปรญิญาตรี เกษตรศาสตร (ปฐพีวิทยา),  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  

 ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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ประสบการณ 
 ผูจัดการสวนกระบี่ บรษิัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 อาจารย วิทยาลัยคณาสวัสดิ ์

 
 15. นายชัยศักดิ์ หยีมะเหรบ 

รักษาการผูจัดการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
อายุ    35 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟา 
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 รักษาการผูจัดการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
จํากัด (มหาชน) 

 วิศวกรไฟฟา  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน) 
 วิศวกรไฟฟา บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง (SCCC) 

 
16. นางเทียมรส กลับวิเศษ 
ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน 
อายุ    49 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรีบรหิารธรุกจิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สัดสวนการถอืหุนในบรษิัทฯ ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณ 

 ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน  
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดตี 
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 สมุหบัญชี  บรษิัท พันธศรีววิฒัน จํากดั 
 สมุหบัญชี บรษัิท ใบยาเอเชียอาคเนย จํากดั 

 
 

หมายเหตุ : กรรมการทุกทานของบริษัทฯเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดใน
หนังสือรับรอง 
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2.  ขอมลูการดํารงตําแหนงของผูบริหารบริษัทฯท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบรษิัทยอยและบริษัทท่ี
เกี่ยวของ 
 

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทยอย 
 ช่ือ บริษัทฯ LST UFC บ.พันธศร ี บ.พันธศร ี บ.ประจักษ 
     วิวัฒน จก. จก. วิวัฒน จก. 

1 นายวงั ตา เลยีง X X,  //     
2 นายวศิน ปจจักขะภัติ /   / / / 
3 นายวงั ชาง ยิง // // //    
4 นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย // // // / / / 
5 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ // // // / / / 
6 นางสาวปยธิดา สุขจันทร //  / / / / 

 
  หมายเหตุ 
  X หมายถึง ประธานกรรมการ 
  / หมายถึง กรรมการ 
  // หมายถึง กรรมการบริหาร 
  LST หมายถึง บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

UFC หมายถึง บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 
บริษัทฯมิไดรายงานรายช่ือกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวารอย

ละ 10 ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2550  ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่ไมมี
นัยสําคัญตามประกาศของ กลต.  
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เอกสารแนบ 3 : อ่ืนๆ 

1รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และขอมูลท่ีปรากฏใน
รายงานประจําปแลว เห็นวา งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะ
รักษาไวซ่ึงทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  

 

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ได
ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการส่ือสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โดย
ปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงบริษัทฯตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือม่ันอยาง
มีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
แสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว 
 
 

       
นายวงั ตา เลียง        นายสมชัย  จงสวัสดิ์ชัย 
ประธานกรรมการ       กรรมการผูจัดการ 
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