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ขอมูลสรุปบริษัท 
 
 

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ให
ยกเลิกหัวขอนี้ 
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สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

1.1 ขอมูลทั่วไป 
 

ขอมูลบริษัท 
 
ชื่อบริษทั   : บริษัท สหอุตสาหกรรมน้าํมันปาลม จํากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536000404  
Home Page   : www.upoic.co.th 
ประเภทธุรกิจ   : ทําสวนปาลม และสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

  และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 
ทุนจดทะเบยีน   : 324,050,000 บาท 
จํานวนหุนสามัญ  : 324,050,000 หุน 
ที่ออกจําหนายแลว  
มูลคาทีต่ราไวหุนละ  : 1 บาท 
สํานักงานใหญ   : 64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
  โทรศัพท 0 2744 1046-8 
  โทรสาร  0 2744 1049 

สํานักงานกระบี่และโรงงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตาํบลหวยยูง  
  อําเภอเหนือคลอง  กระบี่ 81130 
  โทรศัพท 0 7566 6075-80 
  โทรสาร  0 7566 6072 

สวนปาลมของบริษัท  :  บริษัทและบริษทัยอยมีพื้นที่ปลูกปาลม 44,216.06 ไร 
   (7,074.57 เฮคเตอร) เปนพื้นที่ปลูกปาลมจริง  
   โดยไมรวมพื้นที่ของอาคาร, หนองบึง, พื้นที่สํารอง และ 
   พื้นที่เพาะกลาปาลมน้ํามัน 

รายละเอียดของสวน 
1. สวนกระบี่นอย   7,242.10 ไร (1,158.74 เฮคเตอร) 
   78 หมู 4 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง กระบ่ี 
2. สวนเขาพนม   5,191.19 ไร (830.59 เฮคเตอร) 
   38/2 หมู 8 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบ่ี 
3. สวนเขาเขน   3,032.25 ไร (485.16 เฮคเตอร) 
   ตําบลอาวลึกใต อําเภออาวลึก กระบ่ี 
4. สวนบานหมาก   3,819.20 ไร (611.07 เฮคเตอร) 
   65/1 หมู 6 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี 
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5. สวนเกาะนอย   3,582.38 ไร (573.18 เฮคเตอร) 
   904 หมู 2 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี 

รวมพื้นท่ีปลูกปาลมของบริษัท  22,867.12 ไร (3,658.74 เฮคเตอร) 
 

6. สวนเคียนซา   8,467.44 ไร (1,354.79 เฮคเตอร)  
เปนที่ดินสัมปทานของบริษัทยอย 

   229 หมู 2 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี 
7. สวนชัยบุรี   12,881.50 ไร (2,061.04 เฮคเตอร)  

เปนที่ดินสัมปทานของบริษัทยอย 
   16 หมู 5 ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี 

รวมพื้นท่ีปลูกปาลมของบริษัทยอย 21,348.94 ไร (3,415.83 เฮคเตอร) 
 

รวมพื้นท่ีปลูกปาลมท้ังหมด  44,216.06 ไร (7,074.57 เฮคเตอร) 
 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป 
 

1. ชื่อบริษัท  : บริษัท พันธศรีววิัฒน จาํกัด 
สํานักงาน  : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  

   ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130 
   โทรศัพท 0 7566 6075-80 
   โทรสาร  0 7566 6072 

ประเภทธุรกิจ   : ถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษทั พันธศรี จํากัด   

   และบรษิัท ประจักษวิวัฒน จํากัด   

   ที่ถือสัมปทานสวนปาลมน้ํามัน  
   มีพื้นที่สัมปทานรวม 30,600 ไร 

ทุนจดทะเบยีน   : 27,400 หุน (มูลคาทีต่ราไวหุนละ 10,000 บาท) 
จํานวนหุนสามัญ  : 27,394 หุน คิดเปนรอยละ 99.98 
ที่บรษิัทถืออยู  

 
หมายเหต ุ:  

บริษัท พันธศรี จํากัด 
สํานักงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  

   ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบ่ี 81130 
   โทรศัพท 0 7566 6075-80 
   โทรสาร  0 7566 6072 
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ที่ตั้งสัมปทาน  : ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี 
พ้ืนที่สัมปทาน  : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 
ทุนจดทะเบียน  : 500 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10,000 บาท) 
 

บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
สํานักงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  

  ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบ่ี 81130 
  โทรศัพท 0 7566 6075-80 
  โทรสาร  0 7566 6072 

ที่ตั้งสัมปทาน  : ตําบลเคียนซา และตําบลคามวารี อําเภอเคียนซา  
  สุราษฎรธานี 

พ้ืนที่สัมปทาน  : 10,600 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 
ทุนจดทะเบียน  : 5,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท) 
 

2. ชื่อบริษัท  : บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด 
สํานักงานใหญ  : 64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา  

  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260 
  โทรศัพท 0 2744 1046-8 
  โทรสาร  0 2744 1049 

สํานักงานกระบี่ : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม  
  ตําบลหวยยงู อําเภอเหนือคลอง กระบี ่81130 
  โทรศัพท 0 7566 6075-80 
  โทรสาร  0 7566 6072 

ประเภทธุรกิจ  : เพาะเมล็ดพนัธุปาลม 
ทุนจดทะเบยีน  : 5,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) 
จํานวนหุนสามัญ : 2,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 50.00 
ที่บรษิัทถืออยู 
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บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 
 

1. นายทะเบียนหุน 
 
ชื่อ    : บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานที่สํานักงาน  : 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

     เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
     โทรศัพท 0 2359 1200-1 
     โทรสาร  0 2359 1259 

 
2. ผูสอบบัญช ี 
 
ชื่อ    :  นางสาวทิพวัลย นานานวุฒัน 

      เลขทะเบียนผูสอบบัญชรีับอนุญาต 3459 
สถานที่สํานักงาน    :  บริษัท สํานกังาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

     ชั้น 33 อาคารเลครชัดา เลขที่ 193/136-137  
     ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
     โทรศัพท  0 2264 0777 
     โทรสาร  0 2264 0789 

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญช ี :  1 
ใหบรษิัท  
ความสัมพันธหรือการมี  : เปนผูสอบบัญชีของบริษทัยอย  บรษิัททีเ่กี่ยวของกัน 
ของบริษทั และ      และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
สวนไดเสียกบับริษทั / 
บริษทัยอย /ผูบริหาร / 
ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

หนา 6 : UPOICTD 

1.2   ปจจัยความเสี่ยง 

 
1. สภาพภูมิอากาศ  

เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณ
น้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ปจจุบันมีความผันแปรของ
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางที่ไมเคยเปนมากอน เกิดอุทกภัยอยางหนักทั่วไปในหลายพื้นที่ของ
ประเทศ มีเหตุการณน้ําทวมพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในภาคใตระหวางเดือนมีนาคมถึง
มิถุนายน ทําความเสียหายแกตนปาลมและโรงงานสกัดจํานวนหนึ่ง ถึงแมตนปาลมน้ํามันมี
ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม แตการแชขังในน้ําที่นานเปนเวลานับ
เดือนมีผลกระทบตอผลผลิตที่เนาเสีย การฝอของชอดอกและผลกระทบตอผลผลิตไปอีก 2-
3 ปขางหนา 

 
2. ความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมและอุปสงคเกดิใหม 

ราคาเฉลี่ยรายเดือนน้ํามันปาลมดิบของป 2554 แกวงตัวอยางมาก โดยแกวงตัวอยู
ในชวงระหวาง 28.14 - 58.20 บาทตอกิโลกรัม (2553 : 25.38 - 43.80 บาทตอกิโลกรัม) 
โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่ 36.59 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25.74 จากป 2553  แมวา
ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2554 มีปริมาณสูงเปนประวัติการณ   สวนหนึ่ง
เปนเพราะราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกเปนชวงขาขึ้นจากอุปสงคที่เพิ่มขึ้นจากทั้งดาน
อาหารและพลังงานทดแทน นอกจากนั้นการเกิดวิกฤติการณน้ํามันปาลมขาดแคลนใน
ประเทศสงผลโดยตรงใหราคาน้ํามันปาลมดิบทรงตัวในระดับสูงตอเนื่องในชวง 6 เดือนแรก
ของป โดยเฉพาะในเดือนมกราคม - เมษายน  ภาวะความผันผวนของราคาน้ํามันปาลม
ยังคงมีอยูตอไป เนื่องจากมีปจจัยภายนอกอีกหลายปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาน้ํามัน
ปาลม ที่สําคัญ ไดแก สภาพภูมิอากาศ และแนวโนมความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อนําไป
ผลิตเปนพลังงานทดแทนในสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงพลังงานไดกําหนดแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพ่ิมขึ้นเปน 25% ใน 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) 
ตั้งเปาหมายการผลิตไบโอดีเซลที่ 5.97 ลานลิตรตอวันภายในป 2564 (ปจจุบันมีกําลังการ
ผลิตรวม 1.62 ลานลิตรตอวัน) 

 
3. กําลังการผลติสวนเกินของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 65 โรง สวนใหญอยูในเขต
จังหวัดกระบี่  สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 
18 ลานตันผลปาลมสดตอป ซึ่งไมสอดคลองกับผลปาลมสดในป 2554 ที่มีปริมาณ 10.5 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

หนา 7 : UPOICTD 

ลานตัน (เพิ่มขึ้นจากป 2553 คิดเปนรอยละ 31) จากพ้ืนที่เพาะปลูกปาลมที่ใหผลผลิตแลวที่
มีอยูประมาณ 3.8 ลานไร ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทั้งหมดอยู
ประมาณรอยละ 58 สงผลใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึง
คุณภาพเทาที่ควร  

อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพ
มาตรฐานตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลม
ที่ครบวงจรจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได 

 
4. พื้นที่ปลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพื้นที่สัมปทาน  

เนื่องจากบริษัทมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร 
คิดเปนรอยละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 
12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 3  ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,467.44 
ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 2 ปขางหนา แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ
ซึ่งอาจถูกปรับเง่ือนไขการเชา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบาย
ไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอก
ในสัดสวนสูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทานสงผลไปยังตนทุน
วัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทคาดวาจากการที่บริษัทเปนผูประกอบการรายใหญที่มีความสัมพันธที่
ดีกับชาวสวนปาลมบริเวณใกลเคียงและมีการซื้อผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเนื่องจะ
ทําใหแนวโนมที่บริษัทจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบลดลง นอกจากนั้น การที่
บริษัทมีระบบการผลิตที่ไดรับการปรับปรุงประสิทธิภาพอยูเสมอจะทําใหบริษัทสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได 

 
5. การจําหนายน้ํามันปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ 

ในป 2553 และป 2554 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลม
ดิบ และผลปาลมสดใหกับลูกคารายใหญรายเดียว ซึ่งไดแก บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอยละ 96 และรอยละ 81 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิด
ความเส่ียงในดานการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนสําคัญ แตเนื่องจาก LST มี
ความสัมพันธที่ดีกับบริษัทมาเปนเวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีฐานะการเงินที่แข็งแกรง และมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึงเชื่อม่ันวาโอกาสความเสี่ยงจาก
การสูญเสียลูกคารายนี้ไป หรือลูกคารายนี้ประสบปญหาทางการเงินจึงเกิดขึ้นนอย 
นอกจากนั้น บริษัทยังมีความสามารถในการขายสินคาใหกับลูกคารายอ่ืนไดอีกดวย 
โดยเฉพาะในปจจุบันน้ํามันปาลมมิไดนํามาใชเพื่อการบริโภคเพียงอยางเดียว แตยัง
สามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนไดอีกดวย 
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1.3   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

1. ประวตัิความเปนมา 
 ผูเริ่มจัดตั้งบรษิัทฯ คือ นายวิชัย นามศริิชัย  ไดจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและ
พานิชยเปนนติิบุคคลประเภทบรษิัทจํากดั ทะเบยีนเลขที่ 664/2521 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2521 
ดวยเงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลติน้ํามันปาลมดิบจากผลปาลมสด โดย
บริษทัฯมีสวนปาลมน้ํามันขนาดใหญเปนของตนเองมีพื้นที่ปลูกรวมมากกวา 30,625 ไร ในจังหวัด
กระบี่และจังหวัดสุราษฎรธานี  

ในเดือนกุมภาพันธ 2537 บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ หรือ ซีดีซี ซึ่งเปนสถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนในสวนปาลมน้ํามันในหลายประเทศ ไดเขาเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ หลังจากซื้อหุนรอยละ 47 ของบริษทัฯ จากกลุมผูถือหุนทั้งชาว
ตางประเทศและในประเทศ 

ในการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2537 วันที่ 15 สงิหาคม 2537 ผูถือหุนไดมีการอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลานบาท เปน 324.05 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ 7,405,000 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อแลกกับหุนทั้งหมดของบริษทั พันธศรีววิัฒน จํากัด ในราคาหุนละ 
40.9985 บาท บริษัทพนัธศรีวิวัฒน จํากัด มีบริษัทยอย 2 บริษทั ซึ่งเปนเจาของสัมปทานสวนปาลม
น้ํามันสองแหง มีพื้นที่ปลกูปาลมทั้งหมดมากกวา 21,349 ไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้การ
แลกเปลี่ยนหุนดังกลาวมีมูลคารวมทั้งสิน้ 274 ลานบาท ผลจากการรวมกิจการกับ บรษิัทพันธศรี
วิวัฒน จํากัดในครั้งนี้ ทําใหบริษัทฯมีพืน้ที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในประเทศไทย คือ มากกวา 
44,440 ไร   

เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัท ล่าํสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนจากผู
ถือหุนรายใหญของบริษทัฯ คือ บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ และ CDC (WEST 
MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD จํานวน 13,600,763 หุน คิดเปนรอยละ 41.97 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด เม่ือรวมกับหุนเดิมที่มีอยูจํานวน 7,874,704 หุน คิดเปนรอยละ 24.30 ทํา
ใหบรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลายเปนผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ โดยถือหุน
ทั้งหมดคดิเปนรอยละ 66.29   

ณ สิ้นป 2554 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษทัฯ รอยละ 69.96 
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การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญในปที่ผานมา   
 
1. ลดจํานวนกรรมการจากเดิม 8 คนเหลือ 7 คน  
 
นายวัง ตา เลียง ปจจุบันอายุ 84 ป ไดแจงความจํานงที่จะไมรับตําแหนงกรรมการในการ

เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 ในการ
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554  คณะกรรมการ โดยการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา จึงมีมติอนุมัติใหลดจํานวนกรรมการจากเดิม 8 คนเหลือ 7 คน 

 
2. การแตงตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
 
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันที่12 พฤษภาคม 2554 มีมติใหแตงตั้ง นาย

ธีระ วิภูชนิน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และนายสมชัย จงสวัสด์ิชัย ดํารงตําแหนงรอง
ประธานกรรมการ 

 
3. การแตงตั้งประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา 
 
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันที่12 พฤษภาคม 2554 มีมติใหแตงตั้ง ดร.

วิลาศ สินสวัสด์ิ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและประธานกรรมการสรรหา 
 
4. การตั้งสํารองจํานวนเงินผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ที่ 19 จากการคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย  
 
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน

พนักงาน โดยมีผลบังคับใชในป 2554 นั้น จากการคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 1 
มกราคม 2554 บริษัทตองตั้งสํารองเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 23,416,535 บาท แตบริษัทมีสํารองไว
แลวเปนจํานวนเงิน 2,617,189 บาท ดังนั้น บริษัทตองตั้งสํารองสวนที่เหลืออีกจํานวน 20,799,346 
บาท โดยบริษัทเลือกที่จะทยอยบันทึกบัญชีภายใน 5 ป 
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2. การประกอบธุรกิจ 
 บริษทัฯ ดําเนนิกิจการปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ  ผูถือหุนใหญของบริษัทฯคือบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงกลั่น
น้ํามันปาลมดิบ ผลติน้ํามันพืชตรา หยก และผลิตภัณฑอ่ืนเชน ไขมันผสม และเนยเทียม  เปนตน 

บริษทัฯไดถือหุน 99.98% ในบริษทั พันธศรวีวิัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็ม
มูลคา 274 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซึ่งเปนเจาของ
สวนปาลมน้ํามัน โดยบริษัทฯไดมีการเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัท พันธศรีววิัฒน จํากัด 
นอกจากนี้แลวบรษิัท พันธศรีววิัฒน จํากัด ไดถือหุน  99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจด
ทะเบยีนและชาํระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) 
และบรษิัทประจักษววิัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุน
สามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) ทั้งสองบริษทันี้ไดรับสัมปทานการปลูกปาลมน้ํามันใน
เขตพื้นที่อําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนทั้งสิน้ 30,600 ไร จาก
กรมปาไมเปนระยะเวลา 30 ป  มีพื้นที่ปลกูปาลมน้ํามันอยู 21,349 ไร  

นอกจากนั้น เม่ือตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาลม 
จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 50 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 5 ลานหุน มูลคาหุน
ละ 10 บาท) เพื่อดําเนินการผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม โดยเปนการรวมทุนกับ Center de 
Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Develppement (CIRAD) ซึ่ง
เปนองคกรพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฝรั่งเศส มีความเชียวชาญและใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาดานการเกษตรในเขตรอน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50 ตอมาในป 2552 CIRAD ไดจัดตั้ง
บริษัทยอยชื่อบริษัท ปาลมเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรั่งเศส) แลวโอนหุนที่ถืออยูในบริษัท สยามเอ
ลิทปาลม จํากัด ทั้งหมดใหแก บริษัท ปาลมเอลิท เอสเอเอส (ประเทศฝรั่งเศส) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันซึ่งเปนสวนของบริษัทเองจํานวน  
22,867.12 ไร เม่ือรวมกับพื้นที่ที่สัมปทานที่บริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพื้นที่ปลูก
ปาลมทั้งหมด 44,216.06 ไร หรือ 7,074.57 เฮกตาร  ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย แตบริษัทก็ยังคงตองซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมดิบ   ซึ่งมีกําลังการผลิต 60 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง  โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ 
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆนั้นเปนผลพลอยไดจากการสกัด
น้ํามันปาลมดิบ 
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  โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ   บริษัทยอย  และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 
 
3. โครงสรางรายได 

    หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑ/บริการ 
ป 2552 ป 2553 ป 2554

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
น้ํามันปาลมดิบ 692 84.00 656 79.52 1,233 83.76
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 93 11.27 111 13.45 188 12.77
อ่ืนๆ 38 4.73 58 7.03 51 3.47
รวมมูลคาการจําหนาย 823 100.00 825 100.00 1,472 100.00

 

 

50% 

99.99%99.99% 

99.98%

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

บจ. สยามเอลิทปาลม 
(กิจการที่ควบคุมรวมกัน) 

บจ. พันธศรีวิวัฒน 
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

บจ. พันธศรี 
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี) 

บจ. ประจักษวิวัฒน 
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)
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1.4   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

1)  ลักษณะของผลิตภัณฑ  
  1.1 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดผลปาลมสด โดยมี

อัตราเปอรเซ็นตน้ํามันมากนอยขึ้นอยูกับคุณภาพของผลปาลมสด ตัวอยางเชน ถาเปนผลปาลมสด
ที่ซื้อจากเกษตรกรรายยอยจะไดอัตราการสกัดน้ํามันอยูที่รอยละ 15–17 แตถาเปนผลปาลมสดจาก
สวนของบริษัทฯเองจะไดอัตราการการสกัดน้ํามันรอยละ 17-19 โดยมีผลพลอยไดเปนเมล็ดในปาลม 
ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 

  1.2 น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันที่ไดจากการสกัดเมล็ด
ในปาลม โดยมีอัตราการสกัดน้ํามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซึ่งเปนวัตถุดิบ
สําหรับผลิตอาหารสัตว  

น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืน เชน 
น้ํามันปรุงอาหาร ไขมันผสม เนยเทียม ขนมปงกรอบ ขนมเค็ก เนยโกโก  ไอศครีม  ครีมเทียม  สบู  
แชมพู เทียนไข กลีเซอรีน สีอะมินส สวนผสมอาหาร เคมีภัณฑ เคลือบดีบุก  อาหารสัตว และอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ ในปจจุบัน น้ํามันปาลมยังใชเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเปน
พลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียมได 

น้ํามันปาลมเปนน้ํามันที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมที่สูงกวา และมีเบตาแคโรทีนสูง ซึ่ง
เปนประโยชนตอสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีการดูดซับที่ต่ํากวาน้ํามันพืชชนิดอ่ืน ทําใหไมเคลือบติด
สิ่งที่ทอด ทําใหอาหารที่ทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน  

 

การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ 

น้ํามันปาลมดิบ
Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน การสกัดใหบริสุทธิ์
Hydrogenation Refining

- นํ้ามันปาลมผานกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู นํ้ามันปาลมสเตรียรีน นํ้ามันปาลมโอเลอีน - สบู

- มาการีน - ครีมใสขนม - เคลือบดีบุก

- Vanaspati - ผลิตภัณฑเบเกอรี่ แยกตัว เติมไฮโดรเจน แยกสวน เติมไฮโดรเจน - หมึกพิมพ

- ไขมันผสม - เครื่องสําอาง - นํ้ายาขัดเงา

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

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

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

- ไขมันผสมชอคโกเลตสําหรับเคลือบ - Emulsifier - ไขมันทําลูกกวาด - บิสกิต

- สวนประกอบในสารเคมี

กรดไขมัน

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

กรดไขมัน - แอลกอฮอล  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

การแยกสวนและการสกัด การนําไปใชประโยชนอ่ืนๆ
Fractionation Technical Uses
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 

1. บัตรสงเสริมการลงทุน 
 บริษทัฯ ไดรับสิทธพิิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัตกิารสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามรายละเอียดดังนี้ 
1.1 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1817/2539 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2539 

สําหรับกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (CPKO) จากเมล็ดในปาลม ขนาด 4.17 ตันเมล็ดใน
ปาลมตอชัว่โมง โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป 
นับจากวันที ่11 มีนาคม 2541 ถึง 10 มีนาคม 2549 และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธทิี่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกาํหนด 5 ป ไดสิ้นสุดลงในเดือน
กุมภาพันธ ป 2554 

1.2 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 
โดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญตัิการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการ
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันผลปาลมสดตอชัว่โมง และกิจการผลิต
ไฟฟาจากชีวมวล ปละ 5,760,000 KWH ทั้งนี้ภายใตเง่ือนไขบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึง
การไดรับยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธทิี่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมกนัไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทนุหมุนเวียน มีกําหนด
ระยะเวลา 8 ปนับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น โดยบริษัทไดเริ่มใชสิทธิพเิศษ
ดังกลาวเมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2552  

1.3 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทนุเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวนัที่ 18 ธันวาคม 
2550 โดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญตัิการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับ
กิจการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ มีกําลังการผลติ 2 เมกะวตัต โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบคุล สําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับจากวันทีเ่ริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
นั้น ซึ่งบริษัทไดเริ่มใชสิทธพิิเศษดังกลาวเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 

1.4 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทนุเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวนัที่ 13 มีนาคม 
2550 เปนของกิจการที่ควบคุมรวมกัน โดยไดรับสิทธิพเิศษทางภาษตีามพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการผลิตเมลด็พันธุปาลม โดยไดรับสิทธิในการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบคุล สําหรับกาํไรสุทธทิี่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรบัการสงเสริมรวมกันไมเกินรอย
ละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวยีน มีกําหนดระยะเวลา 8 ปนับจากวันทีเ่ริ่ม
มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น ซึ่งกิจการที่ควบคุมรวมกันยังไมไดเริ่มใชสิทธิพเิศษดังกลาว 
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2.  การเชาทีด่ินสัมปทาน 

 บริษทัฯ ไดเชาที่ดินในการทําสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทพันธศรวีวิฒัน จํากัด ซึ่งเปนบรษิัท
ยอยของบริษทัฯ บริษทั พนัศรีววิัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานที่ดินสองแหงคือชัยบุรีและเคียนซาจาก
บริษทั พันธศรี จํากัด และบริษทั ประจักษววิัฒน จํากัด ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองเปนบรษิัทยอยของ
บริษทัพันธศรวีิวัฒน จํากัด ที่ดินสัมปทานที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานที่ดินอําเภอชัย
บุรี จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร จะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2558 และสัมปทาน
ที่ดินอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10,600 ไร จะหมดอายุในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 

 สําหรับสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซานี้ บริษัท พันธศรวีิวัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงาน 
ธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลังโดยคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการ
ทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลัง
ตั้งแตป 2534  บริษัท ประจักษววิัฒน จํากัด ไดบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินดังกลาวไวแลวในงบ
การเงินจนถึงป 2550  
 

2)  การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ก.   นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ 
 
กลยุทธการแขงขัน 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็น

ไดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทย
ยังคงอยูในระดับต่ํา และนอกจากนั้นน้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวาน้ํามันพืชประเภทอ่ืนๆ ทําใหใน
สถานการณทั่วไปน้ํามันปาลมไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ ที่ผาน
มาบริษัทฯผลิตน้ํามันปาลมเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก ในอดีตที่มีผลผลิต
ออกมามากเกินความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอ้ืออํานวย ราคาในประเทศ
ตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ บริษัทฯก็จะสงออก
เพื่อที่จะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหบริษัทฯ สามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทางตรงกันขามถา
ผลผลิตปาลมสดออกมานอย ก็จะเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด ซึ่งมีผลทําใหตนทุนสูงขึ้น 

เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูใน
ระดับต่ํา โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอย
ที่สุด และเพิ่มปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิต  
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ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 
ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 15 โรงงาน และ

มากกวารอยละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบทั้งหมดในประเทศ เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามัน
ปาลมรายใหญเพียง 2-3 รายเทานั้น ดังนั้นในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย จะทําใหปริมาณ
น้ํามันปาลมดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํามันปาลมทั้งหมดในประเทศ ซึ่งบางครั้งรัฐบาล
ตองมีการอนุมัติใหมีการนําเขาน้ํามันปาลม เพื่อบรรเทาภาวะตึงตัวของปริมาณน้ํามันปาลมในระบบ 

ในทางตรงขามในชวงที่มีผลปาลมสดออกมามาก  ก็จะทําใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบมีปริมาณ
มากเชนเดียวกัน  ซึ่งบริษัทก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขายในประเทศ  

 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
บริษัทฯไดจําหนายน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบแกโรงงานกลั่นน้ํามันพืช

บริสุทธิ์และโรงงานทําสบูเปนหลัก โดยมีการตกลงซื้อขายลวงหนาหรือสงมอบทันทีแลวแตกรณี 
กากเมล็ดในปาลมจะจําหนายแกโรงงานผลิตอาหารสัตวและผูเลี้ยงสัตวที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงาน
เพื่อเปนอาหารสัตว  ผูจัดการฝายขายและประกันคุณภาพจะเปนผูติดตอลูกคาโดยตรงภายใตการ
ควบคุมของกรรมการผูจัดการ โดยตกลงราคา จุดหมายปลายทางที่จะสง และคุณภาพของน้ํามัน
ปาลมดิบ  น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม   

 
สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
ในป 2554 บริษัทฯไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ  
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

                                                                        หนาที่  16 : UPOICTF  

 
ข. ภาวะการแขงขัน  
 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมป 2554 

 
การปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจนมีพื้นที่ปลูกกวา 4 ลาน

ไรในปจจุบัน และกระจายออกไปยังภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงราย เลยและพิษณุโลก  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุมแมน้ําโขงในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม เปนตน  แรงงานจาก
ภาคอีสานท่ีมารับจางในสวนปาลมน้ํามันไดเรียนรูและกลับไปพัฒนาปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ของ
ตัวเอง นอกจากนั้นมีการพัฒนาพื้นที่ปลูกในบริเวณทุงรังสิตซึ่งเปนพื้นที่สวนสมเกา  ทั้งนี้ เนื่องจาก
พื้นที่ในภาคใตและตะวันออกซึ่งมีความเหมาะสมตอการปลูกปาลมน้ํามันมีจํานวนลดลงและราคา
ที่ดินสูงขึ้นมากเม่ือเทียบกับพื้นที่ทางการเกษตรในภาคเหนือและอีสาน ประกอบกับผูปลูกปาลม
น้ํามันและยางพาราอยูเดิมในภาคใตซึ่งมีความชํานาญและความเขาใจไดขยายพื้นที่ปลูกไปยังพื้นที่
ดังกลาวขางตน   

เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชที่ตองการน้ํามากเพ่ือใหผลผลิตอยูในระดับที่เหมาะสม จึงเริ่ม
มีการจัดการชลประทานในพื้นที่แหงแลง ตลอดจนเลือกใชพันธุที่พัฒนาใหสามารถทนตอสภาพการ
ขาดน้ําไดมากขึ้น ลําตนเตี้ยสูงชาและใหผลผลิตเร็ว  การปลูกปาลมน้ํามันยังเปนทางเลือกที่ดีเม่ือ
เปรียบเทียบกับรายไดจากการปลูกพืชชนิดอ่ืนจากผลผลิตที่ไดรับในสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ
เดียวกัน 

จะเห็นไดวาการเกิดอุทกภัยในภาคใตระหวางเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนที่ผานมา ทําความ
เสียหายแกตนปาลมและโรงงานสกัดจํานวนหนึ่ง ถึงแมตนปาลมน้ํามันมีความทนทานตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม แตการแชขังในน้ําที่นานเปนเวลานับเดือนมีผลกระทบตอผลผลิตที่
เนาเสยี การฝอของชอดอกและผลกระทบตอผลผลิตไปอีก 2-3 ปขางหนา 

 
ผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบ 
ปริมาณผลผลิตโดยรวมในป 2554 สูงสุดเปนประวัติการณที่ประมาณ 10.53 ลานตัน-ผล

ปาลมสด เพิ่มขึ้นจากป 2553 ประมาณ 2.55 ลานตัน โดยผลผลิตสูงสุดอยูในเดือนตุลาคมที่ 
1,079,706 ตัน ต่ําสุดในเดือนมกราคมที่ 352,878 ตัน  ทั้งนี้ เปนผลมาจากปริมาณน้ําฝนในชวง 2-3 
ปที่ผานมาอยูในระดับที่ดีสงผลใหมีการสรางชอดอกตัวเมียซึ่งพัฒนาเปนทะลายปาลมสดที่สามารถ
เก็บเกี่ยวไดในป 2554 ประกอบกับมีการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนตั้งแตตนปที่ผานมาทําใหการ
พัฒนาของทะลายเปนไปอยางสมบูรณ น้ําหนักดีและไมฝอเนื่องจากสภาพขาดน้ํา นอกจากนี้ การ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่การเก็บเกี่ยวอีกมากกวาสองแสนไรยังมีผลตอการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตอีกดวย 
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ที่มา : กรมการคาภายใน 

 
ที่มา : กรมการคาภายใน 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

                                                                        หนาที่  18 : UPOICTF  

การผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งปสูงสุดเปนประวัติการณเชนกันที่ 1,832,151 ตัน เพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 42 จากป 2553 อัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2554 
ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 17.2 ซึ่งเปนระดับที่คอนขางสูง โดยมีปริมาณน้ํามันปาลม
คงเหลือในรูปน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2554 สูงถึง 297,586 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน)     
จะเห็นวาคุณภาพของผลปาลมสดโดยรวมท่ีแสดงโดยปริมาณอัตราการสกัดน้ํามันเฉลี่ยดีกวาปกอน
หนา ดวยสาเหตุหลัก ไดแก การเจริญเติบโตของทะลายปาลมสดมีความสมบูรณจากการไดรับ
ปริมาณน้ําฝนที่มีความสมํ่าเสมอ ประการตอมาเนื่องจากผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะ
ขาดแคลนแรงงานทําใหมีการตัดทะลายปาลมดิบ อยางไรก็ตาม การซื้อขายผานลานเทที่มีการบม
และแยกผลรวงตลอดจนการเจือปนน้ําเพื่อแสวงหากําไรยังเปนอุปสรรคในการเพิ่มปริมาณอัตราการ
สกัดน้ํามัน เม่ือยังมีการแขงขันการรับซื้อผลปาลมสดสูงระหวางโรงงานสกัดและรัฐบาลปลอยเสรี
การประกอบกิจการของลานเทปาลมน้ํามัน 
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                ที่มา : กรมการคาภายใน 
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กําลังการผลิต  
การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมี

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 65 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 18 
ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ยังคงสูงกวาปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในป 2554 ที่ 10.53 ลาน
ตัน จะเห็นวาอัตราการใชกําลงัการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบอยูที่ประมาณรอยละ 58 (2553 : 
รอยละ 45) แมวาจะดีขึ้นจากป 2553 แตภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานยังมีอยูใน
ระดับสูง สงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย 

 
สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม 
ในป 2554 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป 2553 โดยในเดือน

กรกฏาคม ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย 
(Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับต่ําสุดของปที่ 2,772 ริงกิตตอตัน และปด
แตะระดับสูงสุดของปในเดือนพฤศจิกายน ที่ 3,955 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2554 ราคาน้ํามัน
ปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซียอยูที่ประมาณ 3,238  ริง
กิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,714 ริงกิตตอตันในป 2553 คิดเปนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 19 

 
สวนสถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศในป 2554 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวง

ตัวอยางมาก โดยแกวงตัวอยูในชวงระหวาง 28.14 - 58.20 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 25.38 - 
43.80 บาทตอกิโลกรัมในป 2553) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาลมสดในประเทศ
เคลื่อนไหวอยูระหวาง 4.38 - 9.27 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 3.63 - 7.40 บาทตอกิโลกรัมในป 
2553) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 
6.02 และ 36.59 บาทตอกิโลกรัม (เม่ือเปรียบเทียบกับป 2553 ที่ 4.83 และ 29.10 บาทตอ
กิโลกรัม)  
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                 ที่มา : กรมการคาภายใน 

 
ปญหาและอุปสรรค : ภาวะขาดแคลนแรงงาน 
 

ผูปลูกปาลมน้ํามันตองเผชิญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรงเนื่องจากเหตุผลหลัก 
3 ประการ ไดแก ประการแรก เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต มีการขยายตัวในหลายภาคอุตสาหกรรม
ทําใหความตองการแรงงานมาก  ประการที่สอง ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มมากขึ้น และประการที่สาม 
แรงงานจากภาคอีสานที่มารับจางไดทยอยกลับไปถิ่นฐานของตัวเอง 

จากสถานการณดังกลาว ทําใหผลผลิตบางสวนเสียหาย จึงไดมีการนําเคร่ืองมือและ
เครื่องจักรกลมาชวยเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ไดแก การปรับปรุงระบบเก็บเกี่ยวและขนสง เปนตน 
การใชแรงงานตางดาวเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกปญหาแตยังมีอุปสรรคเรื่องคาใชจายในการสรร
หา 

ภาวะการขาดแคลนแรงงานมีผลตอเนื่องถึงการเพ่ิมตนทุนในการจางแรงงาน ตราบใดที่ยังมี
ความตองการแรงงานที่สูงกวาจํานวนแรงงานที่มีอยูในระบบ 
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คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2555 
 
ในป 2555 ผลผลิตปาลมสดและปริมาณน้ํามันปาลมดิบจะมีจํานวนไมแตกตางจากปที่ผานมา

มากนัก  ผลผลิตจากตนปาลมอายุนอยที่มากขึ้นจะไปชดเชยกับปริมาณผลผลิตปาลมสดโดยรวมที่
คาดวาลดลงจากปจจัยการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลกระทบในชวงเดียวกันตอผลผลิตปที่แลว  นอกจากนี้ ปริมาณน้ําฝนที่ดีในชวงเดือนพฤศจิกายน 
2554 – มกราคม 2555 สามารถทํานายการกระจายของผลผลิตที่ดีเชนกันในป 2555   

ปญหาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีกําลังผลิตมากกวาปริมาณผลผลิตที่ไดรับจากผูปลูกยังทําให
เกิดการแขงขันรับซื้อผลผลิตอยางตอเนื่อง  ลานเทรับซื้อซ่ึงเปนคนกลางยังคงดําเนินกิจการสราง
กําไรจากการลดคุณภาพผลผลิตไดตอไป  

ในขณะเดียวกัน ภาวะการขาดแคลนแรงงานยังมีตอเนื่องเม่ือประกอบกันกับนโยบายการขึ้น
คาแรงจากรัฐบาล ทําใหคาจางแรงงานถีบตัวสูงขึ้นมากที่ประมาณรอยละ 25-30 ซึ่งจะเปนปจจัย
ผลักดันทําใหเกิดภาวะเงินเฟอในอนาคตได 

ราคาเฉลี่ยผลผลิตทั้งน้ํามันและทะลายปาลมสดมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากป 2554 
เนื่องจากปริมาณความตองการใชแหลงพลังงานทดแทนโดยใชน้ํามันปาลมมีมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะ ความตองการน้ํามันปาลมที่ผานการรับรองการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใต 
RSPO จะกลายเปนมาตรฐานความตองการในตลาดสวนใหญในที่สุด 

 
พัฒนาการดานผลผลิต 
 
การประกอบกิจการปลูกปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องมีการเจริญเติบโตและมี

รายไดดี  มีการวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่องพันธุปาลมน้ํามันเพื่อใหไดผลผลิตน้ํามันตอพื้นที่สูง 
ปรับตัวไดดีกับสภาพอากาศตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยวนานใหผลผลิตเร็วและทนโรค เปนตน  
นอกจากนี้ มีการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม 
ความปลอดภัยของผูปลูกปาลม การอนุรักษดินและน้ําตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคา ซึ่งจะ
เปนการอยูรวมกันระหวางชุมชน เกษตรกร โรงงานสกัด  โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีดุลย
ภาพ สามารถสรางผลผลิตไดยืนยาว 

ในสวนของโรงงานสกัด มีการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพที่ไดจากน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิตและพลังงานความรอนที่ไดจากการใชวัสดุเหลือจากการผลิต ไดแก เสนใยและ
ทะลายเปลา ซึ่งเปนวิธีการที่ลดภาวะโลกรอน 
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แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
 
1. ไบโอดีเซล 
จากแนวคิดที่วาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งสามารถผลิตอาหารบริโภคใน

ประเทศไดเพียงพอและมีอุปทานสวนเกินเหลือพอที่จะสงออก จึงมีความไดเปรียบในการพัฒนาพืช
พลังงานเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน และหลีกเลี่ยงการพึ่งพาน้ํามันปโตรเลียม ไบโอ
ดีเซลจึงถูกนํามาเปนแหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสาํคัญในปจจุบัน การ
ผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยยังสามารถชวยดูดซับสวนเกินของผลผลิตน้ํามันปาลมในตลาดซึ่งจะ
เปนการชวยรักษาเสถียรภาพของราคาผลปาลมและน้ํามันปาลมในประเทศ  ซึ่งจะเห็นวาราคา
น้ํามันปาลมนอกจากจะขึ้นอยูกับผลผลิตแลว ยังถูกผูกกับราคาน้ํามันปโตรเลียมดวย  

 
อยางไรก็ตามจากเหตุการณวิกฤตการณน้ํามันปาลมขาดแคลนในชวงปลายป 2553 ตอเนื่อง

มาถึงตนป 2554 สงผลกระทบทําใหราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้นอยางเปนประวัติการณดังที่ไดกลาวไป
แลว ดังนั้น ในป 2554 กระทรวงพลังงานไดปรับเปลี่ยนเกรดการผลิตไบโอดีเซล โดยการปรับ
สัดสวนการผสมน้ํามันปาลม สรุปไดดังนี้  

 

• 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ ใชไบโอดีเซล B3 + B5 

• 1 มีนาคม - 30 เมษายน ใชไบโอดีเซล B2 + B5 

• ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม กําหนดใหน้ํามันดีเซลเหลือเพียงเกรดเดียว คือ B3 (ไบโอ
ดีเซลรอยละ 3-5) 

• 1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน กําหนดใหน้ํามันดีเซลเปน B4 เนื่องจากผลผลิต
ปาลมน้ํามันมีมาก 

• 16 - 30 พฤศจิกายน ใหปรับลดสัดสวนการผสมเปน B3 เนื่องจากอุทกภัย 

• 1 - 31 ธันวาคม กําหนดใหน้ํามันดีเซลเปน B4 

• เริ่มใช B5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป 
 
จะเห็นไดวา นโยบายที่มีความยืดหยุนมากขึ้นดังกลาว สามารถปองกันปญหาการขาดแคลน

น้ํามันปาลม รวมถึงปญหาน้ํามันปาลมลนตลาดที่อาจเกิดขึ้นดวย  การประกาศใช B5 ในป 2555 
คาดการณวาจะมีความตองการใชน้ํามันปาลมประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งเม่ือรวมกับความตองการ
ใชน้ํามันปาลมดิบสําหรับการบริโภคที่ประมาณ 1 ลานตันแลว โดยรวมคาดวาจะมีความตองการใช
น้ํามันปาลมในประเทศทั้งสิ้น 1.5 ลานตัน 
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2. อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมนํ้ามัน 
ตามแผนพัฒนาปาลมน้ํามันป 2551 - 2555 กระทรวงเกษตรฯ กําหนดงบประมาณไวที่ 

9,500 ลานบาท เพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาลมอีกจํานวน 2.5 ลานไร โดยเปนการเปลี่ยนเปนปาลมพันธุ
ดีในพื้นที่นาราง ทิ้งราง สวนผลไมที่ใหผลตอบแทนต่ํา ปาเสื่อมโทรม พื้นที่ดินเปรี้ยว และพื้นที่ปลูก
ยางในที่ลุม และเมื่อรวมกับพื้นที่เดิม 3 ลานไร จะทําใหไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งสิ้นประมาณ 5.5 
ลานไร ซึ่งคาดวาจะไดผลผลิตปาลมน้ํามันประมาณ 9 ลานตัน ก็จะเพียงพอตอการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล B5   

 
เม่ือราคาผลปาลมสดมีความคงที่ในระดับสูงเปนที่พอใจของเกษตรกรผูปลูกปาลมแลว ยังเปน

แรงจูงใจใหพวกเขาหันมาสนใจในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากขึ้น ทั้งการเลือกพันธุดี การใช
ปุย การอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่
ปลูกปาลม และจะมีการปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคต การผลิตเมล็ดพันธุดีและตน
กลาปาลมน้ํามันพันธุดีเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ตองใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการกําหนด
ประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ดพันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูง
แลวยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย อันจะมีผลทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 
เม่ือเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุคุณภาพไมดี 

 
3. การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามัน 
ปาลม 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต

มากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นมีสาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน เนื่องจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
มีการใชน้ําในปริมาณมากสงผลใหเกิดน้ําเสียที่มีภาวะความสกปรกของสารอินทรียสูง ดังนั้น การใช
ประโยชนจากน้ําเสียและเศษวัสดุจากปาลมซึ่งเปนแหลงกาซชีวภาพและพลังงานชีวมวลที่สําคัญจึง
เปนวิธีการที่สามารถเพิ่มรายได และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นตอ
สิ่งแวดลอมอีกดวย น้ํามันปาลมยังจัดเปนแหลงพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะ
ปจจุบันที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมอยูในระดับสูง  นอกจากนั้น ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายาม
ลดภาวะเรือนกระจกซึ่งเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมี
พันธกรณีที่จะตองลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหนึ่งที่ประเทศ
อุตสาหกรรมจะมาดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของ
คารบอนเครดิตที่ไดจากโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งเขารวมโครงการ
ดังกลาว  
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สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียง

เม่ือเทียบกับกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 65 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหมากที่สุด ทําให
บางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได 
เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล 
อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอ่ืนที่ทดแทนกันได รวมถึงราคา
น้ํามันปโตรเลียม ก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบภายในประเทศเชนเดียวกัน  

 
ในอดีต ความผันผวนของราคาน้ํามันปโตรเลียม รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ 

โดยเฉพาะในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา ไดสงผลกระทบอยางมากตอโครงสรางราคาน้ํามันปาลมดิบของ
ไทย ทําใหยากตอการคาดการณทิศทาง 

 
แมวาในปจจุบันอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐาน

ในประเทศเริ่มมีมากขึ้น แตการผันผวนของปริมาณและราคาน้ํามันปาลม ยังคงเปนปญหาและ
อุปสรรคสําคัญในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอไป 

 
การเปดเสรี AFTA นั้นจะเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาวะความผันผวนของตลาดน้ํามัน

ปาลมในประเทศได ในระยะยาว บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพของ AFTA ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน เนื่องจาก AFTA สามารถเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาและการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชเทคโนโลยี่ระดับสูง ซึ่งเปนโครงการลงทุน
ขนาดใหญเพื่อการประหยัดตอขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล   

 
จํานวนคูแขงขัน 
พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมา

คือ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง สตูล และในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมน้ํามันออกเปน 
3 ประเภท ดังนี้ 

 -   บรษิัทผูปลกู ประมาณ 174 ราย พื้นทีเ่พาะปลูก ประมาณรอยละ 37 
 -   สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 16 
 -   เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 46 
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ในปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีจํานวน 65 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูในเขตที่มีการ
เพาะปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกําลังการผลิตรวม
ประมาณ 18 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบงไดดังนี้ 

 -  โรงงานสกัดขนาดใหญ 45 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 16 ลานตันทะลายปาลม
สดตอป 

 - โรงงานสกัดขนาดเล็ก 20 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสด
ตอป 
 

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง 
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ

แหงหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทําใหบริษัทฯไดเปรียบบริษัทอ่ืนในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวน
ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 60 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมงนั้น ถือวา
เปนโรงสกัดขนาดกลาง 

 
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
ถึงแมวาการเปดเสรี AFTA จะเปนการเปดโอกาสใหคูแขงทั้งในและตางประเทศสามารถ

นําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทได แตเนื่องจากการนําเขาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงคน้ํามันอีกครั้ง ซึ่งจะทํา
ใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมทั้งมีตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ที่นําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก 

ที่ผานมา การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใต AFTA ดังกลาว สามารถปฏิบัติได
ภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ํามันเฉพาะ
หนา หากสถานการณการขาดแคลนน้ํามันปาลมยังคงมีอยู โดยเฉพาะ เม่ือมีการสนับสนุนใหพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเซล อันเปนพลังงานทางเลือก รัฐบาลจําเปนตองพิจารณาการเปดเสรีตาม
ขอตกลง AFTA โดยมีขอจํากัดนอยที่สุด ซึ่งนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาท้ังระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเต็มที่ สงผลให
การผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หากผูประกอบการ
สามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และหันมา
แขงขันกันในเรื่องการพัฒนาดานอ่ืนๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาในตัว
สินคาใหกับผูบริโภค เปนตน  
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3)  การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย  
 
 ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลติภัณฑ 

 
การผลิต  
บริษทัฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CPO) และโรงงานสกัดน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ 

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

 
ปริมาณการผลิตเต็มทีข่องผลิตภัณฑ (ตนั)  

 
แผนกน้ํามันปาลมดิบ    2552   2553      2554

     ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มที่  360,000  360,000   360,000

     น้ํามันปาลมดิบ (18%)    64,800    64,800     64,800

     เมล็ดในปาลม (5.25%)    18,900    18,900     18,900

แผนกน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ  

     เมล็ดในปาลมที่ใชในการผลิตเต็มที่ 26,250 26,250 26,250

     น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%) 10,762 10,762 10,762

     กากเมล็ดในปาลม (52%) 13,650 13,650 13,650

หมายเหต ุ กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลังการผลิตเต็มที่ที่ออกแบบไว เนื่องจาก
ความแตกตางของปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิต ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําฝนที่ตกในแตละป 

 
การจัดหาวัตถุดิบ 
เนื่องจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองที่ปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัท

ตองรับซื้อจากเกษตรกรรายยอย เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯที่จะปอนเขาสูโรงงาน  
 
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
ปริมาณผลผลิตปาลมสดขึ้นอยูกับระดับน้ําฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมที่จะให

ไดน้ํามันปาลมดิบในอัตราสูงขึ้นอยูกับวิธีการตัดและเก็บเกี่ยว เนื่องจากการดูแลที่ดีและมีมาตรฐาน
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ในการเก็บเกี่ยว ทําใหคุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯนั้นอยูในเกณฑดีและใหอัตราการ
สกัดน้ํามันปาลมดิบสูงกวาซื้อจากเกษตรกรรายยอย 

แตเนื่องจากผลปาลมสดมีไมเพียงพอกับความตองการของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ซึ่งมี
จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นในแตละป ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด ในขณะที่อัตราการสกัด
น้ํามันปาลมที่ไดคอนขางต่ํา สาเหตุอีกประการหนึ่งคือสภาพอากาศที่ไมสมํ่าเสมอ บางปน้ําทวม 
บางปแหงแลง อัตราการขาดน้ําในดินทําใหผลปาลมสดที่ไดนั้นใหน้ํามันปาลมดิบในอัตราต่ํา และ
การเก็บเกี่ยวของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมไดมาตราฐาน คือมีการเก็บเกี่ยวผลปาลม
กอนจะถึงเวลาอันสมควร โดยเฉพาะในชวงที่ผลปาลมสดมีราคาสูง 

ดังไดกลาวขางตน ผลผลิตจากเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยไมสามารถใหผลผลิตตอ
ไร และอัตราการสกัดน้ํามันปาลมดิบ เทากับของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงไดจัดทํานโยบายให
คําแนะนําแกผูปลูกปาลมน้ํามันที่ตองการปรับปรุงคุณภาพปาลมน้ํามันตามมาตรฐานทั้งดานการ
ดูแลรักษาและผลผลิตตอไร เพื่อใหผลผลิตที่สงปอนเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีคุณภาพ
มากขึ้นนอกจากนั้น ผูปลูกปาลมน้ํามันรายยอยยังสามารถขอเขาเยี่ยมชมสวนของบริษัทฯไดอีก
ดวย 

บริษัทฯไดมีการคัดคุณภาพของผลปาลมสดจากผูปลูกปาลมน้ํามัน ณ จุดรับซื้อ แตวิธีการน้ี
ไมสามารถทําไดในชวงที่ผลปาลมสดมีปริมาณนอย นอกจากนั้นบริษัทฯยังไดมีการแนะนําผูปลูก
ปาลมน้ํามันเกี่ยวกับคุณภาพของผลปาลมสดที่ควรจะนําสงโรงงาน บริษัทฯเชื่อวาโปรแกรมการให
คําแนะนําแกผูปลูกปาลมน้ํามันทั่วไปจะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลปาลมสดที่จะปอนเขาสูโรงงาน
ใหมีคุณภาพดีขึ้นและเปนการเพิ่มอัตราการสกัดน้ํามันดวย โดยบริษัทฯไดมีการปรับราคารับซื้อผล
ปาลมสดใหสูงขึ้นตามอัตราการสกัดน้ํามัน  ทั้งนี้เพื่อเปนการจูงใจใหผูปลูกปาลมรายยอยสงผล
ปาลมสดที่มีคุณภาพเขาสูโรงงาน 

สําหรับเทคโนโลยีสําหรับการสกัดน้ํามันปาลมดิบที่มีผลตอการใชวัตถุดิบนั้น เนื่องจากบริษัท
ไดใชแบบมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมนี้แลว  ดังนั้นการปรับปรุงเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
จึงขึ้นอยูกับการใชอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือและการปฏิบัติงานใหเหมาะสม บริษัทฯเห็นวาไมมี
เทคโนโลยีใหมๆที่ไดพิสูจนแลวมาทดแทน แตอาจมีเทคโนโลยี่อ่ืนๆที่มีผลตอการใชวัตถุดิบหรือ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับวาคุมคากับเงินที่ลงทุนหรือไม โดยบริษัทฯยังคงคนควาเทคโนโลยี่
ใหมๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงการลดอัตราสูญเสียน้ํามัน การกําจัด
มลภาวะที่เกิดจากการกระบวนผลิตซึ่งเปนพิษตอสิ่งแวดลอม  
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การปลูกปาลมทดแทน  
บริษัทเริ่มโครงการการปลูกปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 เปนระยะเวลา 12 ป เพื่อที่จะให

ผลผลิตที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงน้ีเปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซึ่ง
จะทําใหมาตรฐานการปลูกปาลมดีขึ้น และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงขึ้นดวย 

บริษัทไดทําการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนไปแลวทั้งหมด 3,626.84 เฮกตาร หรือประมาณ 
22,667.75 ไร คิดเปนรอยละ 92 ของพื้นที่ปลูกปาลมของบริษัททั้งหมด (ไมรวมพ้ืนที่ที่เปน
สัมปทานของบริษัทยอย) และสามารถเก็บเกี่ยวไดแลว 2,877.13 เฮกตาร หรือ 17,982.06 ไร คิด
เปนรอยละ 86.19 ของพื้นที่ปลูกปาลมทดแทน 

นอกจากนั้น บริษัทยังไดคัดเลือกเมล็ดพันธุปาลมที่มีคุณภาพสําหรับโครงการปลูกปาลม
ทดแทน และเนนการจัดการควบคุมสัตวที่จะมาทําลายตนปาลมน้ํามันที่มีอายุนอย และเชื้อโรคที่
อาจเกิดขึ้นได เพื่อไมใหมีผลกระทบตอตนปาลมน้ํามัน 

 
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ 
บริษัทฯมีการซื้อผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดที่

บริษัทฯซื้อผลปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดทั้งหมด  
 
สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ 
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขาสู

กระบวนการผลิตโรงงานสกัดน้ํามันภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลม
เพิ่มสูงขึ้นเกินกวามาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีผลใหถูกตัดราคาเม่ือมีการสง
มอบ ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไมมีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาใน
รูปของน้ํามันปาลมดิบ หรือน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ภายใตเง่ือนไขที่กําหนดโดยภาครัฐ 
 
    ข.   ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง กลไกการ
ปฏิบัติงานที่จะควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดลอมและกลยุทธเชิงปฏิบัติการนั้นจะสงผานมายังการ
ฝกปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารของบริษัทตองมีจริยธรรมในการบริหารงาน บริษัทฯไดมี
นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อใหแนใจวากระบวนการผลิตจะกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยในป 
2547 บริษัทไดเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อใหโครงการบริหาร
สิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไดรับการรับรองในเดือนพฤษภาคมป 2549 
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โรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบนั้นจะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียที่
เปนชีวะภาพนั้นมีเพียงเล็กนอยมาก ซึ่งจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบ 

สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบนั้นมีของเสียดังตอไปนี้ 
ของเหลว 
ขี้น้ํามันและของเหลวจากหมอนึ่งนั้นจะถูกดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพื่อรอจําหนายเปน

น้ํามันที่มีคุณภาพต่ํา ในสวนที่เหลือจะถูกสงลงในบอน้ําเสียของบริษัทฯ 
น้ําเสียของบริษัทฯจะถูกปลอยลงในบอน้ําเสีย บอน้ําเสียมีทั้งหมด 8 บอ และน้ําเสียจะไหลลง

ทีละบอๆอยางตอเนื่อง ซึ่งในชวงนี้มีการยอยสารชวีะภาพ การไหลของน้ําเสียในบอน้ําเสียนั้นบริษัท
ใชระบบน้ําตกคือไหลลงทีละบอซึ่งมีระดับลดหลั่นกันลงมา บอน้ําเสียสี่บอแรกจะลึกสําหรับการยอย
สลายโดยไมใชออกซิเจน และบอน้ําเสียสองบอสุดทายจะตื้นเพื่อที่จะใหออกซิเจนชวยยอยสลาย น้ํา
เสียที่ถูกยอยสลายแลวจะถูกปมเขาสูที่เก็บน้ําเสียในสวนของบริษัทฯ ซึ่งเปนที่สูงโดยใชทอใตดิน 
น้ําเสียที่เก็บไวในสวนของบริษัทฯจะปลอยลงสูรองคูน้ําที่ตื้นกระจายอยูในสวน เพื่อใหซึมเขาสูผิว
ดินเปนการเพ่ิมสารอาหารในดินแทนการใสปุยตอไป ระบบนี้เปนเทคโนโลยีที่ไดพิสูจนแลวและ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบหลายโรงงานนิยมใชกัน รองคูน้ําสําหรับน้ําเสียนี้จะมีระยะเวลาการดูด
ซึมและระยะเวลาหมุนเวียนประมาณ 6 สัปดาห บริษัทใชเนื้อที่มากกวา 850 ไร สําหรับการกระจาย
น้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูดินและถูกควบคุมดูแลดวยพนักงาน สํานักงานเทคโนโลยี กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคา BOD ในน้ําเสียที่จะปลอยลงสูแมน้ําลําคลองตอง
ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร บริษัทฯ ไมไดปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูแมน้ําลําคลอง แตจะนําไปใช
ประโยชนในสวนของบริษัทฯ ดังกลาวแลวขางตน บอน้ําเสียจะตองขุดลอกเปนระยะๆ ตะกอนที่ขุด
ออกจากบอน้ําเสียนั้นจะถูกเก็บไวในบอตากแหงเปนระยะเวลา 1 ปเพื่อใหเกิดสารอาหารที่มี
คุณภาพ ตะกอนที่ตากแหงแลวนี้จะนําไปปกคลุมหนาดินในสวนปาลมของบริษัทฯสําหรับทดแทน
ปุยในชวงหนารอน  

ของแข็ง  ไดแก  ทะลายปาลมเปลา, ไฟเบอร, เปลือกเมล็ดปาลม, ขี้เถา ควันดําและเขมา 
ทะลายเปลาถูกนําไปปกคลุมหนาดินในสวนของบริษัทฯเพื่อทดแทนปุย ไฟเบอรและเปลือกเมล็ด
ปาลมจะเปนเชื้อเพลิงแก Boiler หรือเปลือกเมล็ดปาลมอาจขายใหโรงงานอ่ืนที่ตองการ ตะกอนที่ขุด
จากบอน้ําเสียจะใชเปนประโยชนในสวนของบริษัทฯ บริษัทฯจะปองกันการไหลซึมของน้ําผสม
ตะกอนนี้ในฤดูฝนโดยการขุดรองน้ํารอบสวนเพื่อดักน้ําไหลลงสูที่อ่ืน  บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุง
เครื่อง Boiler และการปอนเชื้อเพลิงเขาสู Boiler ซึ่งมีผลตอการลดควันดําและเขมาของโรงงาน 
อยางไรก็ตามควันดําและเขมาจาก Boiler ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เปนปญหาอยูนี้อาจมา
จากเชื้อเพลิงที่ปอน เชน ไฟเบอรและเปลือกเมล็ดปาลม คาควันดําและเขมาของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมตองไมเกิน 320 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  
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4)  งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 
                -   ไมมี   - 
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1.5   การวิจัยและการพัฒนา 
 

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวธิีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ให
ยกเลิกหัวขอนี้ 
 



 หนา 33 : UPOICTH 
 

1.6   ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ  
 

1.   ทรัพยสินถาวร 
บริษทัฯมีทรัพยสินถาวรที่ใชประกอบธุรกจิสวนปาลมน้าํมันที่เปนของบริษัทฯและบริษทั

ยอย ดังนี้ 

ประเภทของทรัพยสิน 
ขนาด 
(ไร)

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ์ 

  มูลคาตาม
  บัญชีสุทธิ (บาท)

1. ที่ดิน 35,789.62 - โฉนด, นส.3ก, นส.
3, นส.2,สัญญาซื้อ
ขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรบัเงิน 

82,506,957

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

  200.48 - นส.3ก, โฉนด และ 
ภบท.5 

745,574

   2.2.ที่ดินเพื่อสรางบานพักพนักงาน (ยกเลิก    
     โครงการแลว) - บานน้าํจาน ต.กระบีน่อย     

    21.57 - โฉนด 22,749,413

   2.3.ที่ดินที่ไมไดใชดําเนนิงาน 
     ถ.อุตรกิต ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี

          0.94       - โฉนด 20,033,298

รวมที่ดินทั้งหมด 36,012.61  126,035,242
หัก สํารองเผื่อการดอยคาของที่ดิน  (14,638,278)

 รวมที่ดินทั้งหมดสุทธิ 36,012.61  111,396,964
 

3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน, 
บานพักพนักงาน 

เจาของ 93,078,407

4. เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ 213,357,891

     4.1โรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมดิบและ
โรงงานผลิตกาซชีวภาพ 

208,440,502

     4.2 เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเกษตร 4,917,389

5. ยานพาหนะ เจาของ      29,048,978
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ประเภทของทรัพยสิน 

ขนาด 
(ไร) 

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ์ 

  มูลคาตาม
  บัญชีสุทธิ    

(บาท)
 6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน เจาของ 2,436,545
 7. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน เจาของ 243,284,011
 8. โครงการปลูกปาลมทดแทน 42,850,046

 9. งานระหวางกอสราง 27,631,104
 10. งานระหวางทํา – สวน 4,647,875

           รวมทรัพยสินถาวร 767,731,821

 

2.   ทรัพยสินไมมีตัวตน 
บริษทัฯ มีทรัพยสินไมมีตวัตนที่เปนของบริษทัฯและบริษัทยอย ดังนี้ 

ประเภทของทรัพยสิน 
  มูลคาตาม
  บัญชีสุทธ ิ

  (บาท)
1. ลิขสิทธิ ์                   9,395,330 
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร                861,546 

           รวมทรัพยสินไมมีตัวตน      10,256,879

 
3.   ทรัพยสินที่ไมไดใชดําเนินงาน 
บริษทัยอยมีทรัพยสินที่ไมไดใชดําเนินงาน ดังนี้ 

 บริษทัยอยของบริษัท พันธศรีววิัฒน จํากัด มีที่ดินที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซึ่งบริษทั 
พันธศรวีวิัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทาํสวนปาลม และใหบริษทัฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

บริษทั พันธศรี จํากัด 
ที่ตั้งสัมปทาน   : ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี 
พื้นที่สัมปทาน   : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวนัที่ 2 มกราคม 2528 ถึง 

  วันที่ 1 มกราคม 2558 
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บริษทั ประจักษววิัฒน จํากัด 
 ที่ตั้งสัมปทาน   : ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา 
       สุราษฎรธานี 

พื้นที่สัมปทาน   : 10,600 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวนัที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึง 

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 
 
เนื่องจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมน้ํามันจากบริษัทยอย  ทําใหมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่

เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48.5 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของ
บริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวน
เคียนซา 8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราช
พัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจง
ใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคา
เชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตาม
บริษัทยอยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 
2534 ถึงป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมี
นโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว จะทําใหบริษัทฯตองรับซื้อผลปาลมสดจาก
บุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําให
บริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย สงผลไปยัง
ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น  
 
 

3.  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย 
 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยนั้น ขึ้นอยูกับวาธุรกิจของบริษัทยอยสอดคลองกับธุรกิจ
หลักของบริษัทฯหรือไม และทําใหบริษัทฯไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นหรือไม โดยมีสัดสวนเงินลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทยอยนั้นๆ และบริษัทตองมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสงตัวแทนของบริษัทฯเขาเปนกรรมการ 
หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาว 
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1.7   โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
ใหยกเลิกหัวขอนี ้
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1.8   ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบรษัิทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูง

กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี 
 
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท

หรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 นอกจากสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด และบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัดเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ซึ่งไดเชาพื้นที่นี้ทําสวนปาลมน้ํามัน โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมน้ํามันดังกลาวนี้อีกตอ
หนึ่ง บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงานธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด
กระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับ
แตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้ง
สํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว 

 

2) คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
----------ไมมี--------- 

 
3)        คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัท 

----------ไมมี--------- 
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1.9   โครงสรางเงินทุน 
 

1.  หลักทรัพยของบริษัท 
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 324,050,000 บาท เรียกชําระแลว 324,050,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
 
2.  ผูถือหุน 

 
ก. รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 

 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจาํนวนหุนสามัญ

ทั้งหมดที่ออกและเรียกชาํระแลว 
1 บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ก
 69.96 

2 บริษทั วัฒนโชติ จํากัด 6.80 
3 บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 1.86 
4 นายสมเกียรต ิพีตกานนท 1.68 
5 นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค 1.23 
6 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 1.16 
7 บริษทั วัฒนโสภณพนิช จํากัด 1.12 
8 นายดุษฎี ธนสิสรานนท 0.74 
9 บริษทั กรีนสปอต จํากัด 0.73 
10 นายชวลิต เชาว 0.71 

ที่มา     : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
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กโครงสรางผูถือหุนและลกัษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 - โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่
มีผูถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจาํนวนหุนสามัญ

ทั้งหมดที่ออกและเรียกชาํระแลว 
1 บริษทั ล่ําสูง โฮลด้ิง จํากัด

ข
 42.11 

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

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

ขโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด  

-โครงสรางผูถือหุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่มีผูถือหุนตั้งแต รอย
ละ 10 ขึ้นไป ดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจาํนวนหุนสามัญ

ทั้งหมดที่ออกและเรียกชาํระแลว 
1 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด

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

51.00 

2 นาย วัง ตา เลียง  24.50 
3 นาย วัง ชาง ยิง  

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

24.50 

 - ลักษณะประเภทธุรกิจ เปนบริษทัโฮลดิง้ ที่มีธุรกิจเพือ่การลงทุนในบริษทัอ่ืน 
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ข. กลุมผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการจัดการ 
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งเขามามีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ 4 ทาน โดยมี
กรรมการบริหาร 2 ทาน, กรรมการ 1 ทาน, และกรรมการผูจัดการ 1 ทาน 

 
3.  นโยบายการจายเงินปนผล 
ตั้งแตป 2536  เปนตนไป บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยอมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพื่อการลงทุนเปนหลัก  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ไดมีมติเสนอใหจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท ทั้งนี้บริษัทไดมี
การจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของป 2554 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.60 
บาท รวมเปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2554 หุนละ 1.10 บาท คิดเปนรอยละ 91.8 ของกําไร
สุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2553 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท คิดเปน
รอยละ 89.9 ของกําไรสุทธิ  

 
บริษัทมีการจายเงินปนผลในป 2554 ในอัตรารอยละที่สูงกวา ป 2553 เนื่องจากผลประกอบการที่

ดีกวา   
 
บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้นๆ 
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1.10 การจัดการ 
 

1.  โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ 

 
ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย 

 
ชื่อกรรมการ ตําแหนง 

1. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

2. นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

3. ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวัง ชาง ยงิ กรรมการ

6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร

7. นางสาวปยธดิา สุขจันทร กรรมการบริหาร
8. นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต เลขานุการบรษิัท

 

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษทัฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 
และรายชื่อของกรรมการในบริษทัยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2 

 
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ

และงบประมาณ เพื่อบรรลุถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน 
3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารอยางชัดเจน 
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4. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน 

5. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบ
การเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) 

6. คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ 
เพื่อบริหารงานบริษัทฯภายใตขอบเขตอํานาจที่ใหไว 

7. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และ
การประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง 

 
ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

-   นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
-   นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ไดแก  
 

กรรมการตรรจสอบ ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 
นายธีระ วิภูชนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ,  
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (2540-2546) 

 
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให
มีความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
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3. ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานการ
กํากับดูแลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

5. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการ
ตรวจสอบ การดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

6. ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป 

7. สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวา
อาจมีการทุจริตหรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

8. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือ
ขอกําหนดใดๆของตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน 
และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษทัฯมอบหมาย 
10. คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯและคาสอบบัญชีประจําป เพื่อนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  
11. แตงตั้ง ถอดถอน หรือเลิกจาง ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบ

ภายใน 
 

ค.  คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการ 1 ทาน เปนคณะกรรมการ
สรรหาประกอบดวย 
  -   ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา 
  -   นายธีระ วภิูชนิน  กรรมการอิสระ 
  -   นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระ 
  -   นายวัง ชาง ยิง  กรรมการ 
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ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ 
(2) ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนง

กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท 
(3) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
ง.  คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการ 1 ทาน เปนคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนประกอบดวย 
  -   ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ  กรรมการอิสระและ 
      ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
  -   นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระ 
  -   นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระ 
  -   นายวัง ชาง ยิง  กรรมการ 
 

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ 
(1) กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการ

ผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ 
(2) พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและ

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(3) พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

2.   การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

จะเปนกรรมการ แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2555นี้ ทั้งนี้ รวมถึง
การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถือหุน เพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ลวงหนา ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไว จากนั้นไดนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้คุณสมบัติของ
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กรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ  
และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัท 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูไดที่หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 4.1.6 
 
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนราย

ใหญแตละกลุม แตใหสิทธิ์การแตงตั้งกรรมการ โดยวิธีที่ผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียง
ของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยเพียงใดก็ได (Cumulative Voting) 

 
3.   คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร  
3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ก.  คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 8 ทาน เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,884,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ 

คาธรรมเนียมกรรมการป 
2554 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธีระ วิภูชนิน 
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 
3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ 
 
 
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ 
5. นายวัง ชาง ยิง 
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร 

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน/ประธานกรรมการสรรหา/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

720,000 
516,000 
552,000 

 
 

552,000 
516,000 
516,000 
516,000 

576,000 
 

576,000 
 
 

576,000 

 
กรรมการที่ออกระหวางป คือ นายวัง ตา เลียง 
 

 
268,000 
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 ข. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย และ 
    กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

   --ไมมี— 
 
 ค. คาตอบแทนรวมของผูบริหารบรษิัทฯ จํานวน 8 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน และโบนัส เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ 16,011,694 บาท  
 
หมายเหตุ : คาตอบแทนผูบริหารบริษัทไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูจัดการ
ฝาย 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายท่ี 4 ทุกราย (ตามคํานิยามท่ีกําหนดโดย
สํานักงาน กลต.) 

 
3.2 คาตอบแทนอ่ืน 

 บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่น ยกเวนคาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก สําหรับกรรมการที่เปน
ชาวตางประเทศที่มาเขารวมประชุม และการทํากรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับกรรมการทั้ง
คณะและผูบริหาร 

สวนผูบริหารที่ไมใชกรรมการจะมีรถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง 
คาประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ 
 สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับ
พนักงานอ่ืนๆ คือรอยละ 5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการที่ไมไดมีการจายเงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชพี 
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4.  การกํากับดูแลกิจการ 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตย
สุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให
เปนหลักในการดําเนินธุรกิจ 
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดแก  1) สิทธิของผูถือหุนและการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  2) สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 3) การเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใส  4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการ
ติดตาม เพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกลาวตามความเหมาะสม 
 

1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

 
 จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัท เพื่อพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการ
ดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ การจายเงินปนผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบ
บัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 

 จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกัน
นับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน
ไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน 
ทั้งนี้ตองระบุชื่อผูถือหุนดังกลาวและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน
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หนังสือดังกลาว โดยคณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
 ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนาย
ทะเบียนทราบไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม   

 
 จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนน

เสียงได พรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและ
ขั้นตอนในการเขารวมประชุมอยางชัดเจน ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม แต
ประสงคจะใชสิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียง
แทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได 

 
 ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุม

ไมนอยกวายี่สิบหาคน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  โดยมีประธานกรรมการทําหนาที่
เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่
กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

 
 การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีที่มีผูถือหุนทานใดลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียงในวาระทั่วไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไข
หนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ เปนตน 

 
 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการลวงหนา 

และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตํารงตําแหนงกรรมการ  โดยใหมี
การเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท หรือสงเปนจดหมายอิเลค
โทรนิคสมาที่ company.secretary@upoic.co.th    
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 เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมถึงกรรมการลวงหนากอน
วันประชุม  โดยสงผานทางเว็บไซตของบริษัท หรือสงเปนจดหมายอิเลคโทรนิคสมาที่ 
company.secretary@upoic.co.th    
 

 จัดใหมีการเผยแพรเอกสารการประชุมตางๆ พรอมหนังสือเชิญประชุม ผานทาง
เว็บไซตของบริษัท  อยางนอย 30 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถศึกษา
ขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา   

 
 บันทึกประเด็นสําคัญที่ผูถือหุนซักถามพรอมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการ  รวมทั้ง

บันทึกจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เห็นชอบ  ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงไวอยางชัดเจน 
ในรายงานการประชุม  บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวใน
เว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น  เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปน โดยไมตองรอถึงการประชุม
ครั้งตอไป 

 

2. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย  

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนพนักงาน หรือ
ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสียอาจแตกตางกัน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยาง
ละเอียดรอบคอบ และดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวยความ
ระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไวเปนหัวขอ
เฉพาะในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

 

 กลไกในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย 

 
2.1 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  
 

ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรงโดย
ไมผานผูบริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
รวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง  
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การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ   หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง 
เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยตรงดังนี้ 

 
• สงทางไปรษณีย :  นายธีระ วิภูชนิน 

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

 
• สงทางจดหมายอิเลคโทรนิคส : thirawip@hotmail.com 

 
2.2 การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 

ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแต
อยางใด 

 
2.3 การดําเนินการหลังจากมผีูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริง
ตามที่มีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนแลวนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจง 

 
2.4 มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย 

 
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดย
บริษัท คณะกรรมการจะรีบแกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักชา  
รวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก  และจะพิจารณา
ชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม  
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3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน และมีการประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ โดยไดมีการเปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆ 
ดังนี้ 

 เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงขอมูลใน
เว็บไซตของบริษัทใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ  

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 โครงสรางผูถือหุน 

 โครงสรางคณะกรรมการ 

 วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 นโยบายสิ่งแวดลอม 

 รายงานประจําป 

 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 

 งบการเงิน 

 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม 

 รายงานการประชุมผูถือหุน 

 ขาวที่บริษัทเผยแพร  

 จัดสงรายงานขอมูลประจํางวด อาทิเชน งบการเงิน  แบบ 56-1 และรายงานประจําป 
ตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด 

 มีการรายงานขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ 

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนาม
โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป  และ
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แบบ 56-1 ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ซึ่งมีผูสอบบัญชีอิสระเปนผูตรวจสอบและไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวามีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ 

 ใหกรรมการบริหาร ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือ
หุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 
8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส 
company.secretary@upoic.co.th  หรือผานทางเว็บไซตบริษัท  

 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

4.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

4.1.1 โครงสรางคณะกรรมการ 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย จํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 
คน โดยมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แต
ตองไมนอยกวา 3 คน 

4.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ กลยทุธ เปาหมาย ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท 

2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุ
ถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน 

3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กําหนด รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ และ การประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา 
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5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยาง
สมํ่าเสมอ 

6. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ 

7. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน  กรรมการ
สรรหา  ฝายบริหาร และพนักงาน 

8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย  ในรายงานประจําป  และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) รวมถึงการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศตางๆ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน  

10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผู
ถือหุนอยางนอยปละครั้ง 

11. หนาที่และความรับผิดชอบอ่ืนที่กําหนดโดยกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน 
 

4.1.3 เลขานุการบริษัท 

บริษทัจัดใหมีเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้ 

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 

 รายงานประจําปของบริษัท 
 
2. ติดตามใหมีการนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุน ไปปฏิบัติ 
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3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และ
จัดสงสําเนาใหแกประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 
4. ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆที่
เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัท คณะกรรมการ และฝายจัดการปฏิบัติตาม
อยางถูกตอง 
5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย และ สํานักงาน กลต. รวมถึงกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ 
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ 
7. ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด 
 
4.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร 
และเสนอชื่อผูที่ผานการพิจารณาตอคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณที่สําคัญสําหรับการทําหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการ
ของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา รวมทั้ง
ความชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย ตลอดจนคุณสมบัติสวนบุคคลอ่ืนๆ ที่
เหมาะสม 
 
4.1.5 ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริษัทอาจดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร หรือเปนกรรมการท่ี
ไมไดทําหนาที่บริหาร  สําหรับตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน  เพื่อใหมีการแบงแยกหนาที่ใหอยางชัดเจน   

 
4.1.6 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้ 
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(ก)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดวย 
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของนติิบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน 
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรส
ของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ในลักษณะที่อาจ
เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
 
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือ
บริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ํา
ประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝาย
หนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบ
ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา   
 
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวม
ภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 
(จ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ และไมเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
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งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของสังกัดอยู  เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน 
(ฉ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่
ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาท
ตอปจากนิติบุคคลที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล 
ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(ช)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
(ซ)   ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวเขมกวา
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.  โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนบริษัทไดไม
เกินรอยละ 0.5 
 
ขอความในขอ 4.1.6 นิติบุคคลที่เกี่ยวของหมายถึงบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 
4.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 12 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ใหมี
การเลือกตั้งกรรมการชุดใหมทั้งคณะ  
 
4.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท 
เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถที่จะมีเวลาในการทําหนาที่ไดอยางเต็มที่  
บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวนบริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัท
จดทะเบียนสูงสุดที่ประธานกรรมการ และกรรมการ จะดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดดังนี้    

 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 บริษัท  
 (ยกเวนในกรณีที่เปนประธานกรรมการบริษัทที่อยูในกลุมเดียวกัน) 
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 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท 
ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน
ที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  
 
4.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนของผูบริหารระดับสูง   
ผูบริหารระดับสูง  สามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย 
บริษัทรวม  กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได  ใน
กรณีที่เปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนนอกเหนือจากกลุมบริษัทดังกลาวแลว
จะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ 
 

 4.2 คณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
 
  4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 
คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชี
และการเงิน  ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเปนบุคคลคนเดียวกับประธาน
กรรมการบริษัทก็ได วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ภายใตเง่ือนไขวา ตองไดรับการ
เลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทในการเลือกตั้งกรรมการแตละป 

 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวม
ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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5.  พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ 
เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงินของบริษัท 
(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจาก
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) 
(6.8) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชมุทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้  

 
 
 
 
 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนคร้ังในการ
เขารวมประชุม

1.  นายธีระ วภิูชนิน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2554-2557 4/4

2.  ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ กรรมการอิสระ 2554-2557 4/4
3.  นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระ 2554-2557 3/4
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4.2.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
องคประกอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญ
ที่เปนกรรมการอิสระ   โดยมีประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการ
อิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 
3 ป ภายใตเง่ือนไขวา ตองไดรับการเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทในการ
เลือกตั้งกรรมการแตละป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ 

กรรมการบริหาร และกรรมการผู จัดการ พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ 

2. กระทําการอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทํา
การจากคณะกรรมการบริษัท 

 
ในป 2554 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง  
สามารถประมวลจํานวนครั้ งในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนด
คาตอบแทนแตละทานไดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.3 คณะกรรมการสรรหา 
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่เปน
กรรมการอิสระ โดยมีประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ  และไมเปน
บุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ภายใต
เง่ือนไขวา ตองไดรับการเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ในการเลือกตั้ง
กรรมการแตละป 

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนคร้ังในการ
เขารวมประชุม

1.  ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน

2554-2557 2/2

2.  นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระ 2554-2557 2/2
3.  นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระ 2554-2557 2/2
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2554-2557 1/2



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 หนา 60 : UPOICTL 

 
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดสรรหา 
1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง 

ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว 
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ

ใหคณะกรรมการพิจารณา 
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผูจัดการ  
 

ในป 2554 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง  สามารถประมวล
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้ 

 

 
 
 
 

 
 

4.3 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือ
ประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน  โดยจะมีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาเปนรายป และแจงให
กรรมการแตละทานไดรับทราบกําหนดการดังกลาวในเดือนพฤศจิกายนของทกุป  

เลขานุการบริษัทจะเปนผูเสนอวาระการประชุมทั่วไปที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ   สวนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกลาว ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณา ทั้งนี้กรรมการแตละทาน
สามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได  โดยสงวาระที่ตองการเสนอผานทาง
เลขานุการบริษัทกอนวันประชุมลวงหนา 14 วัน  เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวม
วาระที่เสนอดังกลาวใหประธานกรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม 

รายชื่อ ตําแหนง 
วาระการดํารง

ตําแหนง 
จํานวนคร้ังในการ
เขารวมประชุม

1.  ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ ประธานกรรมการสรรหา 2554-2557 1/1
2.  นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระ 2554-2557 1/1
3.  นายวศิน ปจจักขะภัติ กรรมการอิสระ 2554-2557 1/1
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2554-2557 1/1



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 หนา 61 : UPOICTL 

บริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ พรอมหนังสือ
เชิญประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน 
ทั้งนี้ เพ่ือใหกรรมการแตละทานไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวาง
การประชุม  ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ 
โดยจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผูบริหารที่เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด  
เพื่อใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลาใหกรรมการ
สามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ  

 

ในป 2554 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 1 ครั้ง 
สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานได
ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 
 

*หมายเหต ุ : ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 เกดิอุทกภัยบริเวณกวางในเขตกรุงเทพ และพื้นที่ภาคกลาง 
กรรมการ 1 ทานที่อยูตางประเทศ คือ นายวัง ชาง ยิง จึงมิไดเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2554 เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุ วันเวลาเริ่ม-
เวลาเลิกประชุม  ชื่อกรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม   สรุป
สาระสําคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการอภิปรายและขอสังเกตของ
กรรมการ   มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย  ชื่อผูจด
รายงาน และ ผูรับรองรายงาน  และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว 
เลขานุการบริษัทจะเปนผู จัดเก็บ เพื่อใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดยผูที่
เกี่ยวของ  

รายชื่อ 
วาระการ จํานวนคร้ังในการเขารวมประชุม

ดํารงตําแหนง วาระปกติ วาระพิเศษ รวม
1. นายธีระ วภิูชนิน 2554-2555 4/4 1/1 5/5
2. นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย 2554-2555 4/4 1/1 5/5
3. ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ 2554-2555 4/4 1/1 5/5
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ 2554-2555 3/4 1/1 4/5
5. นายวัง ชาง ยิง 2554-2555 3/4* 0/1 3/5
6. นางสาวอัญชลี  สืบจันทศิริ 2554-2555 4/4 1/1 5/5
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร 2554-2555 4/4 1/1 5/5



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 หนา 62 : UPOICTL 

กรรมการท่ีไมใชผูบริหาร มีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวม
อยูดวย ทั้งนี้เพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่นาสนใจ  
และจะตองมีการแจงผลการประชุมใหกรรมการผูจัดการไดรับทราบ  โดยในป 2554 
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร มีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยู
ดวยจํานวน 1 ครั้ง 

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเอง  ตามแบบ
การประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการ
แตละทานนําสงแบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและ
แจงคณะกรรมการไดรับทราบ เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป  

4.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 
1. คาตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  เปนผูทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและ
รูปแบบในการจายคาตอบแทนกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อขอ
อนุ มัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ทั้ งนี้  คาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจาก
ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ  โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และจะใชผลการสํารวจการ
จายคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯเปนเกณฑ ในการ
เปรียบเทียบในแตละป ทั้งนี้เพื่อใหคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ  
 
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  (บาท)

จํานวน 2553 2554 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 8 4,524,000 4,156,000
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 1,728,000 1,728,000

 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 หนา 63 : UPOICTL 

 
นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะ
ไดรับคาตั๋วเครื่องบิน คาที่พักและอาหาร  รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของ
กรรมการและผูบริหาร เพื่อคุมครองความเสี่ยงของกรรมการและผูบริหารในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท แตทั้งนี้จะไมใหความคุมครองในกรณีกระทําการโดย
 จงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือทุจริต 
 
 2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  
 
คาตอบแทนกรรมผูบริหารระดับสูง จะเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดในแตละคร้ัง  ซึ่งสอดคลองกับความรู
ความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท  โดยคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนเปนผูพิจารณา และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ในป 2554  กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงไดรวมกัน
กําหนดคาเปาหมายของตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance 
Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนไดกําหนดใหนําผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณา
คาตอบแทน 
 
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสงู (บาท) จํานวน 2553 2554
ผูบริหารระดับสูง 8 14,363,435 16,011,694

 
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงจะไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก 
รถประจําตําแหนง และคาใชจายเก่ียวกับรถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คา
ประกันสุขภาพ และคาประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร
จะไมไดรับคาตอบแทนอื่นๆ 
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 หนา 64 : UPOICTL 

นอกจากนั้น กรรมการบางทานที่ไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันจะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทดังกลาว   

4.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดย
ผูบริหารระดับสูงเพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึง
ลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่
ควบคุมรวมกัน นอกจากนี้ยังจัดใหมีเอกสารดังตอไปนี้สงมอบใหกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งใหม  
 
1.  คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ที่สําคัญ ไดแก บทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบ  ขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
2.  นโยบายการกํากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  
3.  หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
4.  รายงานประจําป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด 

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขา
รวมกิจกรรมเพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรูดานตางๆที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอยชุดตางๆเปนประจํา 
โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
เพื่อสงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนด
ตางๆ ในการเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน  

4.7 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปน
สิ่งจําเปนตอความมั่นคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว  

บริษัทเชื่อม่ันวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
เสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ ดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุง
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน โดยถือเปนการประมวล
ความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  
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พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และได
จัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและ
ตอเนื่อง  

4.8 ความขัดแยงทางผลประโยชน  

4.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท 

เพื่อปองกันไมให กรรมการ และ ผูบริหาร นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนและเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก  บริษัทจึงไดกําหนด
หลักเกณฑไวดังนี้  

 
 กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ 
ขาย โอน หรือรับโอน  และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท  
รวมถึงใหผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตร
มาส   ทั้งน้ีใหรวมถึงการปฎิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)  
 
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่
รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหาร
รายที่ส่ีทุกรายและใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงาน
บัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่งมีหนาที่ตองจัดทํา
และสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ทั้งในนามของตนเอง คูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต. 
 

 หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูล
ภายในของบริษัท เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของ  และหามไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือนกอน
งบการเงินของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน 
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 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของ
บริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพยของบริษัท ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน และ/หรือ ชักชวนผูอ่ืน
ใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทจะ
ดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด  

 
 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทําการอันเปน

ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา 
บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังตอไปนี้ 

 
 ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ 
 ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปน กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือ
พนักงานโดยถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ถาผูกระทํา
ความผิดเปนกรรมการบริษัท ใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณา
ลงโทษ 

 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ 
ก.ล.ต. 

 แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 ดําเนินการอ่ืนใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท 

 
4.8.2 การอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอ่ืน มีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน  และรายการเกี่ยวกับการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่
เกี่ยวของกัน ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับอยูในขณะทํารายการดังกลาว  โดยจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดย
เครงครัด โดยบริษัท ไดกําหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ดังกลาวดังนี้  
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(1) หามไมใหบุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อนุมัติรายการที่เกี่ยวของกับตนได 
(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไข
ทางการคาทั่วไปโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท เปนสําคัญ 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถา
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องหรือรายการ
ใด บริษัทจะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรอง กอนจะนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
อยางไรก็ตาม เพื่อใหธุรกรรมตางๆสามารถดําเนินไปไดตามปกติ  คณะกรรมการ
ไดอนุมัติในหลักการใหผูบริหารสามารถทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเฉพาะ
บริษัทกับบริษัทยอย หากธุรกรรมเหลานั้นเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนจะพึงกระทํากับ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเปนกรรมการ ผูบริหาร  หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ   

2. เปนรายการทดรองจายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดําเนินการ
ตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการเรียกเก็บตามที่จายจริง  

ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา 100,000 บาท ให
คณะกรรมการไดรับทราบทุกไตรมาส 

(4) บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

 
4.8.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 
เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท   และให
กรรมการ และ ผูบริหาร ที่มีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับ
กิจการของบริษัท ไดปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
2/2552 เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ   บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้  
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 กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ มีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่มีขนาดของ
รายการมากกวาหรือ เทากับ 1 ลานบาท หรือ 0.03% ของสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอย  แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา  ใหจัดทํา
รายงานดังกลาวตามแบบฟอรมที่กําหนด  และสงมอบใหเลขานุการบริษัท 
ภายใน  7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น  ในกรณีที่มีรายการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้ง  ใหแจงรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ภายใน  
7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น    

 
 ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานที่ไดรับตามวรรค 1 ใหประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่
ไดรับรายงานนั้น  

 
 กรรมการ และ ผูบริหาร ที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุม  ไม
สามารถเขารวมในการพิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะ
ไมจัดสงเอกสารในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการและผูบริหารดังกลาว 

 
 ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และ แบบ 56-1  

4.9 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน   

 เพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยาง
เต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่ง
เปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาด
หลักทรัพยฯ ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท  ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวาการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส  
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4.10 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท 
สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท
เปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงาน
และกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอม
ทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง  

 
4.11 แผนสืบทอดงาน 
 

บริษัท มีการวางแผนการสืบทอดงาน  โดยการรับพนักงานในตํ าแหน ง 
Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของ
บริษัทตอไปในอนาคต   
นอกจากนี้ บริษทัไดใหกําหนดบุคคลดังตอไปนี้ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการผูจัดการ 
ในกรณีที่กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได     
1. นายอําพล สิมะโรจนา ผูชวยกรรมการผูจัดการ เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่อง

ที่เกี่ยวของกับโรงงาน ทั้งของบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
2. น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอ่ืนๆ 

ทั้งของบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
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5.  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 บริษทัฯมีนโยบายและวธิีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพือ่เปนประโยชนสวนตน
ดังนี้ 

1.  ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุก
ไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ 

3.  แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแก
ผู อ่ืน รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝา
ฝน 

4.  หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณะชน 

 
บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท  รวมถึงบทลงโทษ

กรณีที่มีการฝาฝนไวในนโยบายการกํากับกิจการ ซึ่งสามารถดูไดที่ หัวขอ "การกํากับดูแลกิจการ” 
ขอ 4.8.1 

 
6.  บุคลากร   

 

จํานวนพนักงาน

2554 2553 2552 

                สํานักงาน 35 41 42 

                โรงงาน 101 108 128 

     สวน 643 678 786 

                      รวม 779 827 957 
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ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 143.88 ลานบาท โดย มีการ
จายคาตอบแทนในรูปคาแรง เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา  บานพักพนักงาน และเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 
พนักงานและวัฒนธรรมองคกรถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหบริษัทมีการเติบโตอยางแข็งแรง

และประสบความสําเร็จ  ดังนั้น นอกจากการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไปถึงการ
พัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่องตามมาตรฐาน ISO 
9001:2000  และ ISO 14000  แลว  บริษัทฯไดเชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญเขามาพัฒนาและอบรม
ผูบริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุมบริษัทเพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสรางวัฒนธรรม
องคกรระยะยาว ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้  

 
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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1.11 การควบคุมภายใน 
 

บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
เปนกลไกสําคัญที่ชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเช่ือม่ันในการบริหารงานแกผูบริหาร และ
ชวยใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งชวยรักษา
ผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงาน
ของบริษัทมีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยให
บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ 

บริษัทไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัท ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุมภายในที่ดีแกบริษัทเพื่อใหเกิดระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 โดยมีกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดาน
ตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ   

นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญและบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีขอ 7 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ  

สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายใน
ของบริษัทและไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส  คณะกรรมการจึงมี
ความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเชนกัน  

สําหรับบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้น ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลมซึ่งดูแล
และควบคุมโดยฝายบริหารของบริษัท  



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา  73 : UPOICTN 
 

1.12 รายการระหวางกัน 
 

1.  รายการระหวางกันกับบุคคลที่มีผลประโยชนรวม  ความจําเปน และความ 
    สมเหตุสมผลของรายการดังกลาว 
ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  
1) รายการระหวางกันกับบริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (LST) 
                 (หนวย: ลานบาท) 

ความสัมพันธ รายการ 
มูลคารายการ นโยบายการ 

กําหนดราคา 
ความจําเปน 

2554 2553 
ผูถอืหุนราย
ใหญ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

1,185 767 ราคาตลาด ณ วันที่
ทําสัญญาขาย/
ราคาตามมติ
คณะกรรมการนโย
บายปาลมน้ํามัน
แหงชาติ 

บริษัทมีการพ่ึงพาทางดานธุรกิจกับ LST ซึ่งเปน
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญ ที่มีความรูความ
ชํานาญเก่ียวกับน้ํามันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของน้ํามันปาลมไดเปนอยางดี  

ขาย FFB และ
PKS 

- 13 ราคาตลาด เปนการชวยเหลือกันในกลุมบริ ษัท  ซึ่ ง เกิด ข้ึน
เนื่องจากบางชวงฤดูกาลมีปริมาณผลปาลมออกมา
เปนจํานวนมาก ไมสามารถผลิตไดทัน จึงจําเปนตอง
ขายออก  หรือ บางครั้งเกิดจากเครื่องจักรอยูใน
ระหวางการซอมแซม   

 ซื้อ FFB 5 - ราคาตลาด

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

ความสัมพันธ รายการ 
มูลคารายการ นโยบายการ 

กําหนดราคา 
ความจําเปน 

2554 2553 
บริษัทที่
ควบคุมรวมกัน 

รายไดคาเชา
ที่ดิน 

1 1 เกณฑที่ตกลง
รวมกัน 

เนื่องจาก SEP ดําเนินธุรกิจเพาะพันธุและจําหนาย
เมล็ดพันธุปาลม CIRAD® ซึ่งจะตองใชที่ดิน อาคาร
อุปกรณสําหรับการเพาะพันธุดังกลาว โดยในชวงแรก
ของการดําเนินธุรกิจจําเปนตองเชาที่ดินจากบริษัท
กอน ตอมาในป 2553 บริษัทจึงไดขายที่ดินแปลง
ดังกลาว พรอมอาคารและอุปกรณใหกับบริษัท สยาม
เอลิทปาลม จํากัด 

 ขายที่ดิน - 1 ราคาประเมินโดยผู
ประเมินราคาอิสระ
ในป 2551 

 ขายอาคารและ
อุปกรณ 

- 5 ราคาทุน ณ วันทีท่ี่
ไดมา 

 ซื้อเมล็ดพันธุ
ปาลมน้ํามัน 

2 2 ราคาตลาด
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สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 สามารถดูรายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 7 

 
2  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ในป 2554 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ และน้ํามันเมล็ดในปาลม ใหแก บมจ.ล่ําสูง 

(ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 81.10 ของปริมาณการขายทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตาม
ธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตาม
ประเพณีการคาของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ   

นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิง
กับการขายใหกับลูกคารายอ่ืนๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงขึ้น 

 
3  แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทไดมีการคาขายกับ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) กอนที่ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) จะเขามา

ถือหุนในบริษัทและเปนผูถือหุนรายใหญ ณ ปจจุบัน เนื่องจากบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปนหนึ่งใน
บริษัทที่มีการใชน้ํามันปาลมดิบในปริมาณสูง นอกจากน้ันยังมีฐานะการเงินแข็งแกรงและเปนลูกคาที่ดี 
ดังนั้น ในอนาคตบริษัทก็ยังคงตองมีการขายน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) ในราคา
เดียวกับที่มีการขายใหกับลูกคารายอ่ืน   
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1.13 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

1)  ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 
ก. สรุปรายงานการสอบบัญช ี
ในระยะ 3 ปที่ผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเง่ือนไข 

สําหรับงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอย งบการเงินของกิจการที่ควบคุมรวมกันและงบ
การเงินรวม 

 
ข. สรุปงบการเงินรวม  

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

2554 2553  2552
บาท % บาท  %  บาท % 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 271,225,901 22.35 136,470,551 13.75 70,094,178 6.84
   เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา - - 6,059,400 0.61 6,000,000 0.59
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 47,497,302 3.91 6,426,308 0.65 36,888,748 3.60
   เงินใหกูยืมระยะส้ันและเงินทดรองแกพนักงาน 2,273,736 0.19 426,597 0.04 540,860 0.05
   สินคาคงเหลือ 109,317,078 9.01 34,945,731 3.52 26,978,856 2.63
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,053,664 0.25 3,060,191 0.31 3,422,011 0.33
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 433,367,681 35.71 187,388,778 18.88 143,924,653 14.05
สินทรัพยไมหมุนเวียน   
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 767,731,821 63.28 793,797,748 79.98 864,873,887 84.44
   สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10,256,879 0.85 10,814,233 1.09 11,425,992 1.12
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,942,139 0.16 540,868 0.05 3,989,973 0.39
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 779,930,839 64.29 805,152,849 81.12 880,289,852 85.95
                            รวมสินทรัพย 1,213,298,520 100.00 992,541,627 100.00 1,024,214,505 100.00
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 2554 2553  2552
 บาท % บาท  %  บาท % 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน   
หนี้สินหมุนเวียน   
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 37,025,453 3.05 22,061,908 2.22  35,682,830 3.49
   เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 3,017 -
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น   
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 56,774,282 4.68 5,439,354 0.55 8,723,781 0.85
        หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25,865,094 2.13 18,621,466 1.88  28,932,829 2.82
รวมหนี้สินหมุนเวียน 119,664,829 9.86 46,122,728 4.65 73,342,457 7.16
หนี้สินหมุนไมหมุนเวียน   
       สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน 20,468,000 1.69 20,468,000 2.06 20,468,000 2.00
       สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 5,178,420 0.43 2,617,189 0.26 20,468,000 2.00
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน 25,646,420 2.11 23,085,189 2.32 20,468,000 2.00

รวมหน้ีสิน 145,311,249 11.98 69,207,917 6.97 93,810,457 9.16
   

สวนของผูถือหุน   
   ทุนเรือนหุน   
    ทุนจดทะเบียน   
    หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 324,050,000 324,050,000  324,050,000
    ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว   
    หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 324,050,000 26.71 324,050,000 32.65 324,050,000 31.64
   สวนเกินมูลคาหุน 321,544,740 26.50 321,544,740 32.40 321,544,740 31.39
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพยเผื่อขาย - - - - - -
   กําไรสะสม :     
      จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 60,305,000 4.97 60,305,000 6.08 60,305,000 5.89
      ยังไมไดจัดสรร            362,087,531 29.84 217,433,970 21.91 224,504,308 21.92

รวมสวนของผูถือหุน 1,067,987,271 88.02 923,333,710 93.03 930,404,048 90.84
              รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,213,298,520 100.00 992,541,627 100.00 1,024,214,505 100.00
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
งบกําไร – ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

2554  2553  2552  
บาท  %  บาท  %  บาท  %  

  รายได   
      รายไดจากการขาย 1,471,543,514  98.09 825,391,255  97.56 823,488,754  97.63
      รายไดอื่น   
            อื่นๆ 28,629,966 1.91 20,685,871 2.44 19,995,623 2.37
   รวมรายได 1,500,173,480 100.00 846,077,126 100.00 843,484,377 100.00
   คาใชจาย   
      ตนทุนขาย 827,944,231  55.19 591,145,944  69.87 550,131,833  65.22
      คาใชจายในการขาย 40,524,561 2.70 29,025,563 3.43 28,117,827 3.33
       คาใชจายในการบริหาร 111,153,822 7.41 61,625,446 7.28 44,090,265 5.23
      (โอนกลับ) คาเผื่อการลดมูลคาสินคา            -  - (251,136) (0.03) (3,411,616) (0.40)
      คาใชจายอืน่ 896,985 0.06 464,053 0.06 86,434    0.01
   รวมคาใชจาย 980,519,599  65.36 682,009,870  80.61 619,014,743  73.39
   กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 519,653,881 34.64 164,067,256 19.39 224,469,634 26.61

   คาใชจายทางการเงิน   - - (23,287) - - - 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคล (131,964,320) (8.80) (41,495,987) (4.90) (53,399,902) (6.33)
   กําไรสําหรับป 387,689,561 25.84 122,547,982 14.48 171,069,732 20.28

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป   - - - - - - 

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 387,689,561 25.84 122,547,982 14.48 171,069,732 20.28

   กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน   
         กําไรสุทธิ 1.20 0.38  0.53
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

2554 2553 2552 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
   กําไรสุทธิ 519,653,881 164,043,969 224,469,634
   รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ (จาย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: 
       คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 85,804,235 84,025,385 68,062,362
       ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ            791,173            756,825 - 
       ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 133,421 167,337 84,804
       ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2,879,342) (882,166) (2,839,498)
       คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน         6,428,304 - - 
       คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ) (717,730) (251,136) (3,411,616)
       คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย           - (8,661) 158,991
       คาใชจายดอกเบ้ีย - 23,287 - 

609,213,942 247,874,840 286,524,677
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น) :-  
       ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (41,070,994) 30,462,440 363,197
       เงินใหกูยืมระยะส้ันและเงินทดรองแกพนักงาน (1,847,139) 114,263 (141,321)
       สินคาคงเหลือ (70,401,298) (3,152,164) 51,472,933
       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  109,177  339,601  (1,753,225)
       สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,401,271) 3,449,105 (2,960,314)
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น  (ลดลง) :-  
       เจาหนี้การคา 11,286,428 (4,976,277) 2,090,861
       หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,529,738 (2,518,696) (2,036,238)
       จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (3,867,073) (3,561,490)  - 
เงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 509,551,510 268,031,622 333,560,570
        จายดอกเบ้ีย - (23,287) - 
          จายภาษีเงินได (80,732,042) (44,758,195) (54,331,597)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 428,819,468 223,250,140 279,228,973
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2554 2553 2552 
 บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  
   เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจําลดลง (เพ่ิมขึ้น) 6,059,400 (59,400) (6,000,000)
   เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 3,654,725 3,743,412 3,405,841
   เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - 7,808,057 - 
   เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (60,277,134) (38,647,544) (116,117,418)
   สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (178,999) (98,172) (1,605,000)
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (50,742,008) (27,253,647) (120,316,577)

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  
   เงินปนผลจาย (243,322,110) (129,620,120) (226,836,350)
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (243,322,110) (129,620,120) (226,836,350)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 134,755,350 66,376,373 (67,923,954)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 136,470,551 70,094,178 138,018,132
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  271,225,901  136,470,551  70,094,178
 
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม : 

 

   รายการที่ไมใชเงินสด  
       โอนตนกลาปาลมเปนสินคาคงเหลือ 4,043,492 5,320,400 10,865,065
       ซื้ออุปกรณที่ยังไมไดจายชําระ 19,865,840 16,188,723 26,448,573
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                   ค.  อัตราสวนทางการเงนิ – งบการเงนิรวม 

 2554 2553 2552 

อัตราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )   

   อัตราสวนสภาพคลอง เทา 3.6 3.8 2.0

   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 2.7 3.1 1.6

   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 2.8 4.6 3.8

   อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 54.6 38.1 22.2

   ระยะเวลาเก็บหนี้ (เฉล่ีย) วัน 7 9 16

   อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 11.5 18.9 12.1

   ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 31 19 30

   อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา เทา 40.1 86.6 67.2

   ระยะเวลาชําระหนี้ วนั 9 4 5

   Cash Cycle วัน 29 24 41

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )  

   อัตราสวนกําไรขั้นตน % 42.9 27.7 33.7

   อัตราสวนกําไรสุทธิ % 25.8 14.5 20.3

   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 36.3 13.3 18.4

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )  

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 32.0 12.3 16.7

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 50.5 15.4 19.8

   อัตราการหมนุของสินทรัพย เทา 1.2 0.8 0.8

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio )  

   อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.14 0.07 0.1

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

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา - - - 

   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา - - - 

    (Cash Basis)   

   กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน   1.20   0.38   0.53

   เงินปนผลจากงวดผลการดําเนินงานตอหุน บาทตอหุน   1.10   0.35   0.50

   การจายเงินปนผลตอหุน บาทตอหุน 0.75 0.40 0.70

   อัตราการจายเงินปนผล % 91.6 89.9 94.3
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2)  คําอธิบายและการวเิคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน  
 
2.1) ภาพรวมทางดานการปฏิบัติงาน  
 

1)  การเพิ่มกําลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
 

• โครงการถายทอดเทคโนโลยีน้ําอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนโครงการแนะนําเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ําใชของโรงงาน มีการหมุนเวียนน้ําและนําน้ําทิ้ง
กลับมาใชใหม ทําใหโรงงานมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับการพัฒนาบุคลากรของ
โรงงานใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชน้ํา  โดยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ําสะอาด
ดวยการปรับปรุงขั้นตอนการพ้ืนฟูสภาพเรซิน การนําไอน้ําและไอน้ําที่กลั่นตัวเปนหยดน้ําจาก
กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบกลับมาใชในระบบหมอน้ํา การเก็บรวบรวมขอมูลผลของโครงการ
ทําใหโรงงานลดปริมาณน้ําใชลงได 30,780 ลูกบาศกเมตรตอปและทําใหสามารถลดปริมาณน้ําทิ้ง
ลงได 30,780 ลูกบาศกเมตรตอปเชนเดียวกัน  
 

• บริษัทไดเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานที่กระบี่ดวยเทคนิค Lean 
Manufacturing และ Total Productive Maintenance (TPM) กับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 
10 จังหวัดหวัดสุราษฎรธานี รวมกับ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (ส.ส.ท.)ในระหวาง
เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2554 โดยมีผูเชี่ยวชาญของ ส.ส.ท. มาใหคําปรึกษาในการ
นําเอาเทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพตามแนวทาง Lean Manufacturing และ TPM มาประยุกตใช
รวมกันในโรงงานอยางเปนระบบ โดยการระบุและกําจัดความสูญเปลาในกระบวนการตางๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพและคุณภาพ ทําใหตนทุนการผลิตลดลง พรอมกับนําความรู
ดังกลาวมาแกไขปญหาในกระบวนการของโรงงาน การบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณใน
กระบวนการผลิตอยางเปนระบบตามแนวทางของ TPM โดยเนนการบํารุงรักษาดวยตนเองของ
พนักงานในฝายผลิตเปนสวนสําคัญ ผลการดําเนินงานสามารถลดความสูญเสียได 650,000 บาท
ตอป   
 

• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจังหวัดกระบี่ไดทําการปรับปรุงยายกระบวนการสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลม
ใหอยูใกลกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบเพื่อลดการสูญเสียในระหวางการขนสงเมล็ดในปาลม
ระหวางกระบวนการทั้งสองและขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 7 ตันตอชั่วโมงดวยการติดตั้งเครื่อง
สกัดน้ํามันปาลมเมล็ดในเพิ่มอีก 2 เครื่อง ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมใหสูงขึ้น  
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• บริษัทไดผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพเพื่อจําหนายในโครงการผูขายไฟฟารายเล็กมาก 
(VSPP) โครงการดังกลาวเริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคม 2552 โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาที่ 2 เม
กะวัตต แตในปจจุบัน สามารถจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคที่กําลังการผลิตประมาณ 
1 เมกะวัตต โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษัทไดยื่นขอเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาจากกาซ
ชีวภาพเพื่อจําหนายจากเดิม 1 เมกะวัตต เปนประมาณ 2 เมกะวัตต และคาดวาจะไดรับการอนุมัติ
จากการไฟฟาสวนภูมิภาคในตนป พ.ศ. 2555 และจะเริ่มจําหนายไฟฟาที่กําลังการผลิต 2 เมกะ
วัตตไดหลังจากนั้น   
 

ในป 2554 บริษัทไดขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไปแลว 3,557,340 กิโลวัตต-ชม. คิด
เปนจํานวนเงิน 10.9 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2553 บริษัทไดขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 3,497,982 กิโลวัตต-ชม. คิดเปนจํานวนเงิน 11.4 ลานบาท  
 

สวนโครงการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชวีมวลขนาด 1.2 เมกะวตัต ขณะน้ีอยูในระหวางการ
พิจารณาของของการไฟฟาสวนภูมิภาค และคาดวาจะไดรับการอนุมัติใหเปดดําเนินการไดภายใน
ตนป 2555 
 

2)  การไดรับรางวัลและการรับรองตามมาตรฐานตางๆ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

• โรงกลั่นน้ํามันพืชนิคมบางปู โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดตรังของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด 
(มหาชน) ไดเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางยั่งยืนดวยระบบการบริหารจัด
การพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เปนเจาของโครงการและมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการพลังงานมาเปนที่
ปรึกษา โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหกับผูประกอบการ
อุตสาหกรรม โดยมีเปาหมายใหสามารถลดการใชพลังงานลงไดเฉลี่ยรอยละ 10 ตอราย เพื่อลด
ปญหาโลกรอนและสงเสริมการใชพลังงานอยางเต็มประสิทธิภาพ  
 

• โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  โดยสํานักเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี ไดสง
ผูเชี่ยวชาญดานไฟฟาเขามาตรวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน พรอมกับใหความรู 
คําแนะนําและขอปรึกษาในการปรับปรุงแกไขระบบไฟฟาของโรงงานใหแกพนักงานและวิศวกร
ไฟฟาของบริษัทเพื่อใหระบบไฟฟาของโรงงานมีความม่ันคงและปลอดภัยตอการใชงานมากยิ่งขึ้น  
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2.2) ภาพรวมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
1) รวมบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยน้าํทวม 
 
ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2554 ไดเกิดอุทกภัยในจังหวัดภาคใตบริษัท สหอุสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมและสวนปาลมในจังหวัดกระบี่และสุราษฎรธานี และโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมบริษัทล่ําสูงในจังหวัดตรัง ไดมอบสิ่งของที่จําเปนในชีวิตประจําวัน อาหาร และเงิน แก
พนักงานที่ครอบครัวประสบอุทกภัยรวมทั้งชุมชนในบริเวณใกลเคียงดวย 
 
2) โครงการปลูกปาลมนํ้ามันในโรงเรยีน 
 
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ได
ตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกปาลมน้ํามันตามหลักวิธีการปฎิบัติที่ถูกตองและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมโดยใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางเพื่อใหความรูและฝกอบรมนักเรียน ครู อาจารยและเกษตรกร
ที่เกี่ยวของใหมีความรูความชํานาญเรื่องปาลมน้ํามัน สามารถสรางรายไดที่ยั่งยืนใหกับโรงเรียน  ปลูกฝง
ใหนักเรียนเห็นคุณคาของอาชีพเกษตรกรรมปาลมน้ํามัน และสงเสริมการมีสวนรวมตอการพัฒนาชุมชน  
โครงการนี้ทางบริษัทไดเขาไปแนะนําตั้งแตการเตรียมพ้ืนที่ในการปลูก มอบตนกลาปาลมน้ํามันพันธุซี
หราด การบํารุงรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว อนึ่งปาลมน้ํามันพันธุซีหราดนี้เปนสายพันธุที่ไดรับการ
พัฒนามานานกวา 50 ป โดดเดนในเรื่องความเทื่ยงตรงของสายพันธุ ผลผลิตสูงและลําตนที่สูงชาสะดวก
ตอการเก็บเกี่ยว จัดจําหนายโดยบริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปาลมเอลิทแหงประเทศฝรั่งเศส 
 
การดําเนินโครงการปลูกปาลมน้ํามันในโรงเรียนนี้ดําเนนิการตอเนื่องเปนปที่ 2 (อายุโครงการ 3 ป) โดยป 
2554 มีจํานวนโรงเรียนที่เขารวมรวมทั้งหมด 24 โรงเรียน  
 
3) โครงการผลิตปาลมนํ้ามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน  
 
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปน
สมาชิกของ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ซึ่งเปนองคการที่สงเสริมการปลูกปาลม
น้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน บริษัทเปนสมาชิกของคณะทํางานเฉพาะกิจในการจัดทําราง
มาตรฐาน ตัวชี้วัดและแนวปฎิบัติสําหรับประเทศไทย เพื่อเปนบรรทัดฐานสําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
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ชาวสวนปาลมทั้งขนาดใหญ ตลอดจนเกษตรกรรายยอยในการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบ 
RSPO ตั้งแตป 2552 บัดนี้การจัดทํารางไดเสร็จสิ้นลงแลวและผานการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการบริหาร RSPO (RSPO EB) โดยมีการประชาสัมพันธอยางเปนทางการตอสาธารณะเม่ือวันที่ 14 
ธันวาคม 2554 
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) อยูในระหวางการนํารางนี้ไปใชปฏิบัติอยางเต็ม
รูปแบบ รวมทั้งมีการปฏิบัติที่มากไปกวาขอกําหนด เชน การทําฝายน้ําลนเพื่อกักเก็บน้ํา การปลูกไมยืน
ตนเพื่อเปนแนวปองกันพายุหรือคลื่นลมแรงที่จะทําอันตรายกับตนปาลม นอกจากนี้ยังนําไปใหความรูกับ
เกษตรกรรายยอยโดยการแนะนํา ฝกอบรม พามาดูงานสวนของบริษัท ใหคําปรึกษาและกํากับการปฎิบัติ
กับกลุมเกษตรกรรายยอยที่สงผลปาลมสดใหกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบของบริษัท โดยคาดวาทาง
บริษัทจะขอการรับรองในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมวาเปนไปตามมาตรฐาน RSPO ภายในป 2555 โดยจะขอ
การรับรองทั้งสวนปาลมและโรงงานสกัดของบริษัทและสวนปาลมของเกษตรกรรายยอยที่อยูในโครงการนี้ 
สวนบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ก็จะขอการรับรองในสวนโรงกลั่นน้ํามันพืชที่บางปู 
 
4) การใหความรูการจัดการสวนปาลมนํ้ามันอยางยั่งยืน 
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหบริการแกสังคมโดยการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการจัดการสวนปาลมน้ํามันแบบยั่งยืนแกเกษตรกร เชน โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ใน
จังหวัดกระบี่ และอ่ืนๆ โดยไดรับความสนใจจากเกษตรกรกลุมตางๆ ในภาคใต รวมถึงเกษตรกรในภาค
อ่ืนๆ และคณะทํางานจากกรมวิชาการเกษตร จากตางประเทศ เชน ประเทศฟลิปนส 
 
5) การสงเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย และการจัดแขงขันกีฬาแกเยาวชนในทองถิ่น 
 
กลุมบริษัทล่ําสูง ที่มีโรงงานตั้งอยูในชุมชนตางๆ ไดจัดกิจกรรมขึ้นภายในโรงงาน และเขารวมกิจกรรมกับ
ชุมชนทองถิ่นเปนประจําเพื่อสงเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยไว และยังเปนการ
สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน เชน กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูบริหาร ผูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต ถวาย
เทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา  รวมทําบุญถวายกฐิน รวมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบของภาคใต 
รวมสืบสานประเพณีลองสะเปา (ลอยกระทง) ของชาวลานนาในภาคเหนือ เปนตน นอกจากนั้น ยังมีการ
จัดแขงขันกีฬาใหแกเยาวชนในทองถิ่นอีกดวย เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ
หางไกลยาเสพติด 
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6) กิจกรรมการดูแลสิง่แวดลอมรวมกับชุมชน 
 
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ได
เขารวมกับทองถิ่น ชุมชน ในการดูแล ฟนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน  

• พนักงานโรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดเขารวมกิจกรรมการปลูกปาชายเลนที่สมุทรปราการ  

• พนักงานของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันปลูกตนไมในโครงการ
“ทองถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษพื้นที่สีเขียว”  ที่ตําบลหวยยูง จังหวัดกระบี่  

• พนักงานของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดตรังของล่ําสูงไดเขารวมโครงการตางๆ หลาย
โครงการ เชน การปลูกปาและปลอยพันธุปลา ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวนตําบลกะลาเส  ณ 
บานพรุเตย  และไดเขารวมเครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอมกะลาเส-เขาไมแกว ในการปลอย
ปลาเพื่อคืนธรรมชาติใหกับแหลงน้ํา พัฒนาทําความสะอาดคลองกะลาเส รวมกับ ผูใหญบานหมู 2 
และผูนําชุมชนในการปลูกตนสาคูและสรางฝายน้ําลน บริเวณขางลําคลอง รวมกับเทศบาลควนกุน
พัฒนาสิ่งแวดลอมบริเวณวัดเจริญรมเมือง   

 
7) โครงการใหทุนการศึกษา 
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายสนับสนุนใหบุตรพนักงานไดศึกษาตอในชั้น
ที่สูงขึ้น โดยบริษัทไดจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเปนประจําทุกป ใน 2554 ไดจัดสรรทุนการศึกษาขึ้น
รวมเปนเงิน 140,000 บาท 
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2.3) ภาพรวมทางดานการเงิน  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงานของสวน 
เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้นในป 2554 ประกอบกับปาลมที่ปลูกทดแทนตั้งแตป 2548 เริ่มใหผลผลิต
เต็มที่ สงผลใหผลผลิตปาลมสดตอเฮกแตรในสวนของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 47.8 โดยปริมาณ
ผลผลิตปาลมสดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 45.5  
 
 
ผลการดําเนินงานของโรงสกัด 
ปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพิ่มขึ้นรอยละ 52.1 ประกอบกับการที่ปริมาณผลปาลมสดรวมจาก
สวนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 45.5 สงผลใหปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูโรงสกัดเพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 
48.4 โดยสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทในป 2554 คิดเปนรอยละ 
44.6 และ 55.4 ของผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด (2553 : รอยละ 43.5 และ 56.5 ตามลาํดับ)   
 
ตนทุนผลปาลมสดที่ซื้อจากภายนอก เพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 ในขณะที่ตนทุนผลปาลมสดจากสวนของบริษัท
ลดลงรอยละ 22.8 สงผลใหตนทุนผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 9.1 และ
แมวาตนทุนผลปาลมสดจะเพิ่มขึ้น แตเนื่องจากปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูโรงสกัดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.4 
จึงสงผลใหตนทุนน้ํามันปาลมดิบตอตันของโรงสกัดลดลงจากป 2553 รอยละ 35.3   
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1817/2539 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2539 ซึ่งบริษัทไดรับลดหยอนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดตามบัตรสงเสริมนี้ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติไดสิ้นสุดลงในเดือน
กุมภาพันธ ป 2554  
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลม
ดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอชั่วโมง ซึ่งบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวม
คาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น  
บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2552 
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สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2245(9)/2550 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิต
ไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซึ่งบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ  บริษัท
ไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 
 
สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1262(2)/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 สําหรับกิจการผลิต
เมล็ดพันธุปาลม    กิจการที่ควบคุมรวมกันไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ  ซึ่งกิจการที่ควบคุมรวมกันยังไมไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว 
 
รายไดจากการขาย 
 
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 646.15 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 78.28  เนื่องมาจากปริมาณผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น  ทําใหปริมาณการขายเพิ่มขึ้น โดยมี
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม ซึ่งมีสัดสวนการขายรวมกันถึงรอยละ 96.51 ของรายไดจากการ
ขายท้ังหมด ประกอบกับราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยของนํ้ามันปาลมดิบ และน้ํามันเมล็ดในปาลม เพิ่มขึ้น
รอยละ 24.90 และ 32.29 ตามลําดับ  
 
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร 
 

• บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 56.26 เม่ือเปรียบเทียบกับยอดขาย ซึ่ง
ลดลงจากอัตรารอยละ 71.62 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2553 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณผล
ปาลมสดที่เขาสูโรงสกัดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.4 จึงสงผลใหตนทุนน้ํามันปาลมดิบตอตันของโรง
สกัดลดลงจากป 2553 รอยละ 35.3   

• คาใชจายในการขาย เพิ่มขึ้น 11.5 ลานบาท เนื่องจากคาขนสงที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้น 

• คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 49.53 ลานบาท เนื่องจากคาที่ปรึกษาทางกฎหมายใน
ตางประเทศ 
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กําไร 
 
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทั้งในเรื่องการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย และการเพ่ิมขึ้นของราคาขายถัว
เฉลี่ยตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม สงผลใหบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรขั้นตน 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 28.38 เปนรอยละ 43.74 อยางไรก็ดีแมวาคาใชจายในการขายและการบริหารจะเพิ่มขึ้น 
แตไมไดสงผลกระทบมากนัก โดยบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 265.14 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 216.36 และกําไรตอหุนในป 2554 เทากับ 1.20 บาท (2553 : 0.38 บาท) 
 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
 
กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ของบริษัทและบริษัทยอย ป 2554  ทําใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน เพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 13.27 ในป 2553 เปนรอยละ 36.30 ในป 2554  
 
อัตราการจายเงินปนผล 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทัมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป 2553 ใน
อัตราหุนละ 0.15 บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของป 2553 อัตราหุนละ 0.20 บาท ดังนั้น 
เงินปนผลจายจากผลดําเนินงานของป 2553 ทั้งสิ้นเทากับอัตราหุนละ 0.35 บาท คิดเปนรอยละ 89.95 
ของกําไรสุทธหิลังหักภาษีแลว การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป  
 
ในระหวางป 2554 บรษิัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลดําเนินงานของป 2554 ไปแลว ใน
อัตราหุนละ 0.60 บาท 
 
มูลคาตามบญัชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บรษิัท มีมูลคาตามบญัชีตอหุนเทากบั 3.30 บาท (คํานวณจากจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนักสุทธิ 324.05 ลานหุน) เพิ่มขึ้นเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับป 2553 ที่มีมูลคา
ตามบัญชตีอหุนเทากับ 2.85 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักสุทธิ 324.05 ลาน
หุน)   
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ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย 
 

ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยทั้งหมด 1,213.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 992.54 ลาน
บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.24 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 31.95 
(2553 : รอยละ 12.35) สาเหตุหลักมาจากรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่สําคัญ ดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น 134.76 ลานบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานที่
เพิ่มขึ้น 

• ลูกหนี้การคา เพิ่มขึ้น 41.07 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 

• เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงานเพ่ิมขึ้น 1.85 ลานบาท เนื่องมาจากเงินทดรอง
จายคาดําเนินการจัดหาคนงานตางดาว 

• สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 74.37 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากการผลิตน้ํามันปาลมดิบ 
ซึ่งมาจากปริมาณผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น  

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ลดลง 26.07 ลานบาท เนื่องจากคาเสื่อมราคาประจําป  

 
แหลงที่มาของเงินทุน  
 
โครงสรางของเงินทุน บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2554 เทากับ 
0.14 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2553 ซึ่งเทากับ 0.07 ซึ่งสืบเนื่องมาจากกําไรสุทธิในป 2554 ที่เพิ่มขึ้น มีผลให
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้น ในขณะที่สวนของผูถือหุนลดลงจากการที่บริษัทจายเงินปนผลระหวาง
กาลไปแลวรอยละ 50.1 ของกําไรสุทธิประจําป 2554  อยางไรก็ตามโครงสรางเงินทุนของบริษัทยังคงมา
จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯในแตละป  
 
สวนของผูถือหุน บริษัทและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวนเงิน 144.65 ลาน
บาท จากการที่บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2554 จํานวน 387.69 ลานบาท ซึ่งมากกวาการจายเงินปนผล
ในป 2553 และเงินปนผลระหวางกาล รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 243.04 ลานบาท 
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หนี้สิน  บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งหมด 145.31 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินหมุนเวียน 119.66 ลานบาท 
และหนี้สินไมหมุนเวียน 25.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 76.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
109.96 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 

• เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 14.96 ลานบาท สวนใหญเปนเจาหนี้คาอะไหล คาสารเคมีและคาขนสง 

• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้น 51.33 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น  

• หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 7.24 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาคาแรงและโบนัสคางจาย ภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่ม 

• สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น 2.56 ลานบาท เนื่องมาจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน 

 
สภาพคลองของบริษัท 
 
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 271.23 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2553 ที่มีอยูจํานวน 136.47 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

• เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2554 จํานวน 428.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 
2553 เปนจํานวนเงิน 205.57 ลานบาท  สวนใหญมาจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ดังที่ได
กลาวไปแลวขางตน  

• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2554 จํานวน  50.74 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23.49 ลานบาท 
เม่ือเปรียบเทียบกับป 2553 ที่ใชไป 27.25 ลานบาท  เนื่องมาจากการลงทุนในสวนปาลม และ
ยานพาหนะ   

• เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของป 2554 จํานวน 243.32 ลานบาท เปนเงินปนผลจาย
สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 สําหรับป 2553 จํานวนเงิน 48.61 ลานบาท และเงิน
ปนผลจายระหวางกาลของ 9 เดือนสําหรับป 2554 จํานวนเงิน 194.71 ลานบาท   

 
จากกระแสเงินสดที่ไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2554 บริษัทและบริษัท

ยอย มีเงินสดเพ่ิมขึ้น 134.76 ลานบาท ประกอบกับเงินสดในป 2553 ที่เพิ่มขึ้น 66.38 ลานบาท ทําใหเงิน
สดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนเงิน 271.23 ลานบาท 
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อัตราสวนทางการเงิน 
 

• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 3.62 เทา ในป 2554 ต่ํากวาป 2553 
เล็กนอย ซึ่งเทากับ 3.84 เทา สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายที่เพิ่มขึ้นจาก
กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น  ในขณะที่บริษัทมีการใชเงินในการจายเงินปนผลถึง 243.32 ลานบาท  

• ทํานองเดียวกัน ในป 2554 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียน
เทากับ 2.71 เทา (2553 : 3.13 เทา) 

• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 3.58 เทา ในป 
2554 (2553 : 4.58 เทา) มีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 

 
รายจายลงทุน 
 

ในป 2554 บริษัทมีรายจายลงทุน 90 ลานบาท โดยเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและ
โครงการการปลูกปาลมทดแทน 

• โครงการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2544 
ไดเสร็จสิ้นลงแลว 92% สวนการปลูกปาลมทดแทนในพื้นที่ที่เปนสัมปทานในสวนชัยบุรีและ
เคียนซา ซึ่งจะหมดอายุใน 2 - 3 ปขางหนานั้นตองขึ้นอยูกับนโยบายการตออายุสัมปทานของ
รัฐบาล 

• รายจายลงทุนของบริษัทในอนาคตยังคงเปนการซื้อเครื่องจักร รถบรรทุกที่ใชในการขนสงผล
ปาลมสดและอุปกรณ ทดแทนทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องใชที่
สามารถทดแทนแรงงาน  
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ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 
 อางถึง “ปจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน” ที่ไดกลาวไปแลวขางตน 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

1)  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบ
บัญชีเดียวกัน  โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชี
ดังนี้ 
      ป 2554   ป 2555 
คาสอบบัญชีของบริษัท   900,000 บาท  930,000 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 1 บริษัท     60,000 บาท    60,000 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 265,000 บาท  265,000 บาท 
            รวม             1,225,000 บาท        1,255,000 บาท 
 
2)  คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
 
นอกจากคาสอบบัญชีแลว  บริษัทยังไดมีการจายคาตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขา
เครื่องจักรและรายงานผลการดําเนินงานที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก BOI ดังนี้ 
 
     ป 2554    ป 2555 
คาตรวจสอบโครงการ BOI           200,000 บาท          200,000 บาท  
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1.14    ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
 

         -  ไมมี - 
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สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง 
บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายกานขอมูลประจําป ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2555  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 ในการน้ีเพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรอง
ความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว 
บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ   ตําแหนง     ลายมือชื่อ 

 
1. นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ    

 

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ กรรมการบริหาร           

ชื่อ  ตําแหนง     ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ 

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ กรรมการบริหาร           
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 
1.  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการและผูบรหิารของบริษทัฯ มีรายนามดังตอไปนี้  
 

รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร ตําแหนง 

1.  นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

3.  ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา

4.  นายวศิน ปจจักขะภัต ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 

6.  นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ กรรมการบริหาร 

7.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร 

8.  นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต เลขานุการบรษิัทและ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

9. นายอําพล สิมะโรจนา ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

10. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม ผูจัดการฝายขายและประกนัคุณภาพ 

11. นายครรชติ  จึงมหาคุณ ผูจัดการฝายโรงงาน 

12. นายศรุต ชลธาร ผูจัดการฝายสวน 

 

 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
 

1. นายธีระ วภูิชนิน 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    63 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบรษิัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ 3 บริษทั 
- กรรมการ  5 บริษทั 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 6/2001, DCP Refresher รุน
1/2005 และ ACP รุนที่ 5/2005 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ 
 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทั พรีเชยีส ชิพปง จํากัด  

(มหาชน) 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร 
จํากัด (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบรษิัท ทศท, กสท, ปตท, 
ทอท 

 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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2. นายสมชัย  จงสวัสดิช์ยั 
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
อายุ    54 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบรษิัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษทั 
- กรรมการ   2 บริษทั 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบตัร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ 
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ  

 บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง  จํากัด 
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท สยามเอลทิปาลม จํากัด 
 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษทั ล่ําสงู (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม 
 กรรมการ บริษัท เรกคทิท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์  

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 
อายุ    68 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบรษิัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษทั 
- กรรมการ   1 บริษทั  

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร  
    มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 

ประกาศนียบตัร DAP รุนที่ 29/2004, DCP รุนที่ 
56/2005, ACP รุนที่ 4/2005, FND รุนที่ 15/2005 และ 
QFR รุนที่ 3/2006 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย 

ประสบการณ 
 กรรมการ บริษัท โชติชลิต จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ซ.ีเอส. แคปปตอล จํากัด 

4. นายวศิน ปจจักขะภัติ  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    58 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบรษิัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษทั 
- กรรมการ   1 บริษทั 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณ 
 กรรมการ บริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 

 

5. นายวัง ชาง ยิง  
กรรมการ 
อายุ    51 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบรษิัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษทั 
- กรรมการ   2 บริษทั 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),  
    Oxford University ประเทศอังกฤษ 
ประสบการณ 

 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง จํากัด 
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด 
 กรรมการ Jurong Cement Limited  

 (บริษทัมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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6. นางสาวอญัชลี  สืบจันทศิร ิ 
กรรมการบริหาร 
อายุ    53 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบรษิัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษทั 
- กรรมการ   2 บริษทั 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศนียบตัร DCP รุนที่ 36/2003 และ CSP รุนที่ 
26/2008 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ 
 เลขานุการบรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง  จํากัด 
 กรรมการ  บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด  
 กรรมการ บริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท สยามเอลทิปาลม จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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7. นางสาวปยธิดา  สุขจันทร  
กรรมการบริหาร 
อายุ    43 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
จํานวนบรษิัทจดทะเบียนทีดํ่ารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษทั 
- กรรมการ   1 บริษทั 

ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
    สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ประกาศนียบตัร DCP รุนที่ 36/2003  
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

ประสบการณ 
 ผูชวยฝายบริหารและผูจัดการแผนกวิเคราะห  
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรวีวิัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 
 กรรมการ บริษัท สยามเอลทิปาลม จํากัด 
 ผูชวยผูอํานวยการฝายวเิคราะหหลักทรพัย  

บริษทัหลักทรพัย คาเธยแคปปตอล จํากดั 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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8. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  

เลขานุการบรษิัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    71 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครวั 
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  สังคมวิทยามหาบัณฑิต  
    มหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรฐัอเมริกา 

เนติบัณฑิตไทย 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิมดี)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ประสบการณ 
 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง 

 

9. นายอําพล สิมะโรจนา 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
อายุ     55 ป  
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (เคมีวศิวกรรม)  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบตัร DCP รุนที่ 37/2003  
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

ประสบการณ 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย่นฟรอสท จํากัด  

 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดีตประสบการณ 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                หนา  103 : UPOICTR 

 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลด้ิง จํากัด 
 ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด  
 ผูชวยผูจัดการฝายผลติ บรษิัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด 

10. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม  

ผูจัดการฝายขายและประกนัคุณภาพ 
อายุ    58 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ  รอยละ 0.01 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วทบ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ประสบการณ 

 นักเคมี บริษทั เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด 

11. นายครรชิต  จึงมหาคณุ 

ผูจัดการผายโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
อายุ    43  ป  
สัดสวนการถอืหุนในบริษทัฯ ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบัณทติ  
    (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
   ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต  
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ประสบการณ 

 ผูจัดการฝายผลิต บริษทั ไทยอินดัสเตรยีล แกส จํากัด(มหาชน)  
 โรงงานหาดใหญ จ.สงขลา 

 ผูชวยผูจัดการ – การผลิตโพลีคารบอเนต บรษิัท ไบเออรไทย  จํากัด,  
 มาบตาพุด จ.ระยอง 

 
 

หมายเหตุ :      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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 ผูชวยหวัหนางานผลิต บริษทั ทีพีไอ โพลอีอล จํากัด, จ.ระยอง 
 ผูจัดการแผนกผลิต  บ.พลัส โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จํากัด    
 วิศวกรการผลติ  กลุมธุรกิจบรรจุภัณฑ เครือซิเมนตไทย 
 เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ  บ.ไทย คิว พ ีจํากัด 

12. นายศรุต ชลธาร 

ผูจัดการฝายสวน 
อายุ    50 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษทั ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครวั  
ระหวางผูบริหาร   ไมมี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  วทบ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
ประสบการณ 

 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ประสบการณในปจจุบัน    ประสบการณในอดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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2.  ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารบริษัทฯที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอย
และบริษัทที่เกี่ยวของ 
 

ชื่อ บริษัท

บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทยอย 
กิจการที่
ควบคุม
รวมกัน 

LST UFC UNF 
บจก.
พันธศรี
วิวัฒน 

บจก.
พันธศรี 

 

บจก.
ประจักษ 
วิวัฒน  

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม

1 นายวัง ชาง ยงิ / // X X  
2 นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย // // / / / X
3 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ // // // // / / / //
4 นางสาวปยธดิา สุขจันทร // / / / //

 
หมายเหต ุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ LST หมายถึง บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
/ หมายถึง กรรมการ   UFC หมายถึง บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) 
// หมายถึง กรรมการบริหาร  UNF หมายถึง บริษัท ยเูนีย่นฟรอสท จํากัด  
 
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 106 : UPOICTS 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 
บริษัทฯมิไดรายงานรายชื่อกรรมการของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวา

รอยละ 10 ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2554  ถือไดวาเปนบริษัทยอยที่
ไมมีนัยสําคัญตามประกาศของ กลต.  
 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 107 : UPOICTT 
  

เอกสารแนบ 3 : อ่ืนๆ 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏใน
รายงานประจําปแลว เห็นวางบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน 
และเพียงพอที่จะรักษาไวซ่ึงทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  
 
ในการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร
ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล 
โดยไมพบการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซ่ึงบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือม่ัน
อยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว 
 

        
นายธีระ วิภูชนิน      นายสมชัย  จงสวัสด์ิชัย 
ประธานกรรมการ          รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 



แบบ 56-1                                                                                               บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 108 : UPOICTT 
  

รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระดังตอไปน้ี 
นายธีระ วิภูชนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ   กรรมการตรวจสอบ 
นายวศิน ปจจักขะภัติ   กรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความ
รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 คร้ัง สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 
 
 1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินของบริษัทเพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวางบการเงินไดแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทอยางถูกตองครบถวน และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
 2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบ
การควบคุมภายในบริษัทซ่ึงไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และ
นําเสนอตอฝายบริหาร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2554 สรุปไดวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่
มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 
 3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหขอเสนอแนะ
ที่มีประโยชนตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 นอกจากน้ี ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก 
โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวยจํานวน 1 คร้ัง ซ่ึงผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชี
ภายนอกอยางครบถวนและไมพบขอบกพรองใดๆ  
 4. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมที่
จะมีผลบังคับใช และการเตรียมความพรอมของบริษัท 
 5. พิจารณารายการในแบบสํารวจเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทยังไมไดนํามาปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับที่ดีของกิจการ   
 6.  พิจารณารับทราบจํานวนเงินผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 
(IAS 19) ซ่ึงคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ที่บริษัทจะตองตั้งสํารอง โดยทยอยบันทึกบัญชี
ภายใน 5 ป 
 7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการบริษัท 
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 8. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เพ่ือ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 
2555 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2555 
 9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Government Self Assessment) เพ่ือเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ไมพบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซ่ึงบริษัทตองพึงปฏิบัติ 
 
 

 
นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
23 กุมภาพันธ 2555 
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