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สวนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

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

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

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

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

ณ สิ้นป 2556 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 69.96 
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1.2 วิสัยทศันและพนัธกิจ 
 

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

 
1. การแตงต้ังรองประธานกรรมการ, กรรมการผูจัดการ และกรรมการใหม 
 

• การประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 มีมติแตงตั้ง นางสาว
อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ แทนนายสมชัย จง
สวัสดิ์ชัย ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยใหมีผลทันที 

• การประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 6/2556 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 มีมติแตงตั้ง นางสาว
อัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ แทนนายสมชัย จงสวัสดิ์
ชัย ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยใหมีผลวันท่ี 1 กันยายน 2556 

• ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งท่ี 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติแตงตั้งนายอําพล สิ
มะโรจนาเปนกรรมการแทนท่ีนายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

 
 
2. การไดรับการรับรองโครงการผลิตปาลมน้าํมนัและน้าํมนัปาลมอยางยัง่ยืน

ภายใตกรอบ RSPO 
 
บริษัทไดรับการรับรองโครงการผลิตปาลมนํ้ามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556 โดยเปนรูปแบบ Mass 
Balance (MB) ท้ังในสวนของสวนปาลมและโรงงานสกัดของบริษัท รวมท้ังสวนปาลมของเกษตรกร
รายยอยท่ีอยูในโครงการนี้ โดยสามารถผลิตและจําหนาย CPO ท่ีมี RSPO Certified ไดท่ี 20,000 
ตันตอป 
 
 

3. การซื้อท่ีดินเพื่อปลูกปาลมน้าํมนัใน จ.กระบี ่
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2556 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติใหบริษัทซ้ือ
ท่ีดินท่ีจังหวัดกระบี่ และอนุมัติใหบริษัทกูเงินจากธนาคารเพื่อใชในการซ้ือท่ีดินตามท่ีฝายจัดการ
เสนอ ท่ีดินดังกลาวตั้งอยูท่ีอําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดท่ีดินจํานวน 70 
แปลง เน้ือที่ 1,676 ไร 51.5 ตารางวา (268.16 เฮคตาร) และตนปาลม จํานวน 18,816 ตน มูลคา
ท้ังสิ้น 480,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคในการซื้อท่ีดินดังกลาวเพ่ือใชในการปลูกตนปาลม
นํ้ามัน แหลงเงินทุนท่ีใชเปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
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1.4 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 
 
 
1.5 ความสมัพนัธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
 

ในป 2556 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสด
ใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 71 ของมูลคาการขายท้ังหมด ซ่ึงเปนราคาตลาดและเปนไปตาม
ธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายนํ้ามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณี
การคาของการทําธุรกิจนํ้ามันปาลมดิบ   
 

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซ่ึงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปน
ผูอนุมัติการขายน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยท่ีการขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการขาย
ใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงข้ึน 
 
 
 

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 

50% 
บจ. สยามเอลิทปาลม 

(กิจการท่ีควบคุมรวมกัน) 

99.98% 
บจ. พันธศรีวิวัฒน 

(เจาของสวนปาลมนํ้ามันท่ีชัยบรุีและเคียนซา)

99.99% 
บจ. พันธศรี 

(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี) 

99.99% 
บจ. ประจักษวิวัฒน 

(เจาของสัมปทานท่ีดินเคียนซา)
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2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 

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

 
บริษัทฯไดถือหุน 99.98% ในบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 274 ลาน

บาท โดยออกเปนหุนสามัญ 27,400 หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) ซ่ึงเปนเจาของสวนปาลมนํ้ามัน โดยบริษัทฯ
ไดมีการเชาสวนปาลมนํ้ามันจากบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด นอกจากน้ีแลวบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดถือหุน  
99.99% ของบริษัท พันธศรี จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท โดยออกเปนหุนสามัญ 500 
หุน มูลคาหุนละ 10,000 บาท) และบริษัทประจักษวิวัฒน จํากัด (ทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลคา 5 ลานบาท 
โดยออกเปนหุนสามัญ 5,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท) ท้ังสองบริษัทน้ีไดรับสัมปทานการปลูกปาลมนํ้ามันใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอชัยบุรีและอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจํานวนท้ังสิ้น 30,600 ไร จากกรมปาไมเปน
ระยะเวลา 30 ป  มีพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันอยู 21,349 ไร  

 
นอกจากน้ัน เมื่อตนป 2550 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนชื่อ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด (ทุนจด

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

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันซึ่งเปนสวนของบริษัทเองจํานวน  

24,303.32 ไร เมื่อรวมกับพ้ืนท่ีท่ีสัมปทานท่ีบริษัทฯเชาจากบริษัทยอยแลว บริษัทฯจะมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมท้ังหมด 
45,652.26 ไร หรือ 7,304.36 เฮกตาร  ถึงแมวาบริษัทฯจะมีสวนปาลมท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย แตบริษัทก็ยังคง
ตองซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ ซ่ึงปจจุบันมีกําลังการผลิต 
75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง  โดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ นํ้ามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ สวน
ผลิตภัณฑอื่นๆ น้ันเปนผลพลอยไดจากการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 
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โครงสรางรายได 
 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

นํ้ามันปาลมดิบ 1,233 83.76 1,311 85.35 1,133 83.80
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 188 12.77 128 8.33 134 9.91
อื่นๆ 51 3.47 97 6.32 85 6.29

รวมมูลคาการจําหนาย 1,472 100.00 1,536 100.00 1,352 100.00
หมายเหตุ : การจาํหนายผลิตภัณฑขางตนดําเนินการโดย UPOIC  
 
 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 
 

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

 
2. นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) เปนน้ํามันท่ีไดจากการสกัดเมล็ดในปาลม โดยมี

อัตราการสกัดนํ้ามันรอยละ 43 และมีผลพลอยไดเปนกากปาลม ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารสัตว  
 
นํ้ามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น เชน นํ้ามันปรุง

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

 
นํ้ามันปาลมเปนน้ํามันที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีจุดไหมท่ีสูงกวา และมีเบตาแคโรทีนสูง ซ่ึงเปนประโยชน

ตอสุขภาพ นอกจากน้ันยังมีการดูดซับท่ีต่ํากวานํ้ามันพืชชนิดอื่น ทําใหไมเคลือบติดสิ่งท่ีทอด ทําใหอาหารที่ทอดมี
สีสวย และเก็บไวไดนาน  
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การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ 

 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 

1. บัตรสงเสริมการลงทุน 
บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติ

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

สกัดนํ้ามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอช่ัวโมง และสําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิง
ชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต ซ่ึงบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบ
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนด
ระยะเวลา 8 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน  บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 
7 มกราคม 2552 

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

1.3 สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1262(2)/2550 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550 
สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพันธุปาลม  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ี
ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ ซึ่งกิจการที่ควบคุมรวมกันยังไมไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว 

น้ํามันปาลมดิบ
Crude Palm Oil

เติมไฮโดรเจน การสกัดใหบริสุทธ์ิ
Hydrogenation Refining

- นํ้ามันปาลมผานกรรมวิธี - ครีมเทียม กรดสบู นํ้ามันปาลมสเตรียรีน นํ้ามันปาลมโอเลอีน - สบู

- มาการีน - ครีมใสขนม - เคลือบดีบุก

- Vanaspati - ผลิตภัณฑ เบเกอรี่ แยกตัว เติมไฮโดรเจน แยกสวน เติมไฮโดรเจน - หมึกพิมพ

- ไขมันผสม - เครื่องสําอาง - นํ้ายาขัดเงา

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

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

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

- ไขมันผสมชอคโกเลตสําหรับเคลือบ - Emulsifier - ไขมันทําลูกกวาด - บิสกิต

- สวนประกอบในสารเคมี

กรดไขมัน

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

กรดไขมัน - แอลกอฮอล  - ผงซักฟอก  - Crayons  - Amines

การแยกสวนและการสกัด การนําไปใชประโยชนอ่ืนๆ
Fractionation Technical Uses
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2.  การเชาท่ีดินสัมปทาน 
บริษัทฯ ไดเชาท่ีดินในการทําสวนปาลมนํ้ามันจากบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ

บริษัทฯ บริษัท พันศรีวิวัฒน จํากัด ไดเชาสัมปทานที่ดินสองแหงคือชัยบุรีและเคียนซาจากบริษัท พันธศรี จํากัด 
และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ตามลําดับ ซ่ึงท้ังสองเปนบริษัทยอยของบริษัทพันธศรีวิวัฒน จํากัด ท่ีดิน
สัมปทานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมปาไมคือ สัมปทานที่ดินอําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20,000 ไร จะ
หมดอายุในวันท่ี 1 มกราคม 2558 และสัมปทานท่ีดินอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 10,600 ไร จะ
หมดอายุในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

สําหรับสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซานี้ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงาน ธนารักษ 
จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ท่ีดินนี้เปนท่ีดินราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง
โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับ
แตวันท่ี 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาท่ีดินยอนหลังตั้งแตป 2534  บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ไดบันทึก
การตั้งสํารองคาเชาท่ีดินดังกลาวไวแลวในงบการเงินจนถึงป 2550  
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2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

ก.   นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ 
 

- กลยุทธการแขงขัน 
 

อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมของไทยมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็นไดจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ํา และ
นอกจากนั้นน้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวานํ้ามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหในสถานการณทั่วไปน้ํามันปาลมไมมีปญหา
ดานตลาดรองรับท้ังตลาดภายในและตางประเทศ ท่ีผานมาบริษัทฯผลิตน้ํามันปาลมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ในประเทศเปนหลัก ในอดีตท่ีมีผลผลิตออกมามากเกินความตองการในประเทศ เน่ืองจากสภาพดินฟาอากาศ
เอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่ราคานํ้ามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ บริษัทฯก็
จะสงออกเพื่อท่ีจะเปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหบริษัทฯ สามารถทํากําไรไดมากขึ้น แตในทางตรงกันขามถาผลผลิต
ปาลมสดออกมานอย ก็จะเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด ซ่ึงมีผลทําใหตนทุนสูงข้ึน 

เพ่ือท่ีจะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได บริษัทจะตองมีการบริหารตนทุนการผลิตใหอยูในระดับต่ํา โดย
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหมีอัตราการสูญเสียระหวางการผลิตนอยท่ีสุด และเพ่ิมปริมาณผลปาลม
สดเขาสูกระบวนการผลิต  

 
- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

 

ลูกคาบริษัทฯสวนใหญเปนโรงงานกล่ันน้ํามันปาลม ซ่ึงปจจุบันมีอยูประมาณ 15 โรงงาน และมากกวารอย
ละ 50 ของน้ํามันปาลมดิบท้ังหมดในประเทศ เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมรายใหญเพียง 2-3 ราย
เทาน้ัน ดังนั้นในชวงท่ีผลปาลมสดมีปริมาณนอย จะทําใหปริมาณนํ้ามันปาลมดิบมีไมเพียงพอตอความตองการใช
นํ้ามันปาลมท้ังหมดในประเทศ ซ่ึงบางครั้งรัฐบาลตองมีการอนุมัติใหมีการนําเขานํ้ามันปาลม เพ่ือบรรเทาภาวะตึง
ตัวของปริมาณน้ํามันปาลมในระบบ 

ในทางตรงขามในชวงท่ีมีผลปาลมสดออกมามาก  ก็จะทําใหปริมาณนํ้ามันปาลมดิบมีปริมาณมาก
เชนเดียวกัน  ซ่ึงบริษัทก็สามารถสงออกได หากราคาตลาดโลกสูงกวาราคาขายในประเทศ  

 
- การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 

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

 
-  การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

 

ในป 2556 บริษัทฯ ไมมีการจําหนายน้ํามันปาลมไปตางประเทศ  
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ข. ภาวะการแขงขัน 

 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมป 2556 
 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในป 2556 คลายกับป 2555 ในเชิงปริมาณผลผลิต โดยในป 2556 

ท้ังปริมาณผลปาลมสดและปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทยเพิ่มข้ึนจากป 2555 คือประมาณรอยละ 
11 และ 13 ตามลําดับ ตอเน่ืองจากปลายป 2555 ปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือในประเทศในชวงตนป 2556 ยังคง
ทรงตัวอยูในระดับสูง โดยในเดือนกุมภาพันธ สูงเปนประวัติการณท่ี 386,302 ตัน และอยูในระดับที่สูงกวา 
300,000 ตันมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงเดือนกันยายน สงผลตอราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศชวงเดือนมกราคม - 
กันยายน เคล่ือนไหวอยูระหวาง 23 - 25 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาลมสดอยูท่ี 3 - 4 บาท/กิโลกรัม แต
หลังจากท่ีภาครัฐไดสงออกนํ้ามันปาลมดิบท่ีรับซ้ือเขามาตามโครงการ “ดูดซับนํ้ามันปาลมดิบออกจากระบบตลาด 
ป 2555/56” ในชวงเดือนตุลาคม ทําใหปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือในประเทศเริ่มลดลงมาอยูท่ี 260,706 ตันใน
เดือนตุลาคมและ 203,999 ตันในปลายป 2556 ทําใหราคานํ้ามันปาลมดิบในชวงปลายป ปรับตัวสูงข้ึนเปน 30 - 
32 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาลมสดขยับข้ึนมาอยูท่ี 5.00 - 5.50 บาท/กิโลกรัม มูลคาทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในป 2556 อยูท่ีระดับประมาณ 53,000 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 9 จากป 2555 
เน่ืองจากราคาเฉลี่ยท่ีปรับลดลง 

 
เน่ืองจากปาลมนํ้ามันเปนพืชท่ีปรับตัวไดดี มีความทนตอสภาพแวดลอม และใหผลผลิตท่ีดีเมื่อเทียบกับ

พืชประเภทอื่น จึงมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง ประมาณ 200,000 - 300,000 ไร/ป โดยพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสมตอการปลูกปาลม อยูบริเวณภาคใตและภาคตะวันออก ซ่ึงปจจุบันสามารถขยายหรือปลูกปาลม
ทดแทนไดอยางจํากัด จึงมีการนําปาลมนํ้ามันไปปลูกในพ้ืนท่ีแถบภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ ทําใหปจจุบันมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมท่ีใหผลผลิตแลวประมาณ 4.5 ลานไร อยางไรก็ตาม ความ
เหมาะสมของดินท่ีใชสําหรับปลูกปาลมมีความสําคัญ ซ่ึงอาจจะสงผลตอผลผลิตตอไรลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงจาก
ระดับปรกติ ดังน้ัน ควรเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม โดยมีปจจัยพิจารณา ไดแก จํานวนเดือนท่ีแหงแลงมีนอย มีระดับ
นํ้าใตดินมากพอ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกสายพันธุปาลมที่ทนตอโรค  ทนตอความแหงแลงและสามารถให
ผลผลิตเร็ว นอกจากการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมแลว ยังมีการโคนลมปาลมเกาท่ีมีอายุประมาณ 23 - 25 ป โดยการ
ปลูกปาลมใหมทดแทน ซ่ึงเปนสายพันธุท่ีดีและไดรับการปรับปรุงขึ้นมาจากการวิจัยและพัฒนา นับวาเปนโอกาส
ในการเพิ่มผลผลิตตอไรและการใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุดในอนาคต 

 
สืบเน่ืองจากการปรับข้ึนอัตราคาแรงของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2555 อัตราคาจางขั้นต่ํารายวันใน

จังหวัดกระบี่ เพ่ิมข้ึนจาก 184 บาท เปน 257 บาท และตอเน่ืองในเดือนมกราคม 2556 รัฐบาลประกาศปรับขึ้น
เปน 300 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนเกือบ 2 เทาจากเดิม สงผลใหตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและน้ํามัน
ปาลมซึ่งตองใชแรงงานเปนจํานวนมากเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  
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ผลปาลมสดและนํ้ามันปาลมดิบ 
 
ปริมาณผลผลิตปาลมสดโดยรวมในป 2556 มีประมาณ 12 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ประมาณ 

1,266,673 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 11.41 โดยผลผลิตสูงสุดอยูในเดือนมกราคมท่ี 1,155,916 ตัน ต่ําสุดในเดือน
ธันวาคม ท่ี 717,997 ตัน อันเปนผลมาจากอายุตนปาลมที่มากข้ึนจากพ้ืนท่ีการเก็บเกี่ยวอยางนอย 200,000 ไร  
อยางไรก็ตาม การเกิดฝนแลงในชวง 4 เดือนแรกของป ไดสงผลเสียตอการพัฒนาละอองเกสรของตนปาลม ทํา
ใหผลผลิตตอไรในชวงปลายปลดลง 

ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบท้ังประเทศในป 2556 อยูท่ี 2,135,183 ตัน เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ12.90 จากป 
2555 อัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) โดยเฉลี่ยท้ังปอยูท่ีรอยละ 17.54 (2555 : รอยละ 17.29) 
ปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือในรูปนํ้ามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2556 อยูที่ 203,999 ตัน เมื่อเทียบกับ 362,267 ตัน ณ 
สิ้นป 2555 (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) อัตราการสกัดนํ้ามันท่ีวัดไดน้ันต่ํากวามาตรฐานท่ัวไป เนื่องจากมีการ
แขงขันกันในระดับสูงเพ่ือซ้ือผลปาลมสดและการประกอบกิจการของลานเทปาลมนํ้ามันเกิดขึ้นอยางเสรี โดยไมมี
มาตรการใดๆ เขามาควบคุมดูแล  ซ่ึงทําใหจํานวนลานเทอิสระเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันลานเทมีจํานวน
ท้ังสิ้นประมาณ 2,000 แหงท่ัวประเทศ  

 
 

 
ที่มา : กรมการคาภายใน 
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ที่มา : กรมการคาภายใน 

กําลังการผลิต  
 
การเพ่ิมข้ึนของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจาก 80 โรงในป 2555 เปนประมาณ 91 โรงในปจจุบัน ทําให

กําลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 22 ลานตันผลปาลมสดตอป นับวาสูงกวาปริมาณผลปาลมสดท่ีออกสู
ตลาดในป 2556 ท่ี 12 ลานตันเปนอยางมาก จะเห็นวาอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบอยูท่ี
ประมาณรอยละ 55 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมีอยูในระดับสูง สงผลตอเสถียรภาพราคาและ
คุณภาพของผลปาลมสด ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศ
ไทย 

 
สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม 
 
ในป 2556 ราคานํ้ามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยลดต่ําลงนับเปนปท่ี 2 ติดตอกัน โดยในเดือน

กรกฎาคม ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนท่ีสามของประเทศมาเลเซีย (Bursa 
Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับต่ําสุดท่ี 2,170 ริงกิตตอตัน จากน้ันปรับตัวสูงข้ึนตอเนื่องจนมา
ปดแตะระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม ท่ี 2,667 ริงกิต ตอตัน เฉล่ียแลวท้ังป 2556 ราคานํ้ามันปาลมดิบในตลาด
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ลวงหนากําหนดสงมอบเดือนท่ีสามของประเทศมาเลเซียอยูท่ีประมาณ 2,416 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,958 
ริงกิตตอตันในป 2555 คิดเปนลดลงรอยละ 18 ปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดสถานการณตลาดและการเคล่ือนไหว
ของราคานํ้ามันปาลมในป 2556 ไดแก แรงกดดันจากตลาด seed oil ที่มีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเปนจํานวน
มาก แตมีความตองการลดลง ในขณะที่ปริมาณการผลิตนํ้ามันปาลมดิบโดยรวมก็ลดลงกวาท่ีตลาดคาดการณไว 
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย 

 

 
 

ที่มา : Malaysian Palm Oil Board 
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'000 ตัน

2554 2555 2556

ปริมาณผลผลตินํ้ามันปาลมดิบของประเทศมาเลเซีย 2553 - 2556

ก.ย.2555 : สูงสุดท่ี 2 ลานตัน



แบบ 56-1                                                                                               บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 14 

 
 

ที่มา : Malaysian Palm Oil Board 
 
 
 

สวนสถานการณดานราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศในป 2556 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวงตัวอยูในชวง
ระหวาง 23.02 - 31.90 บาทตอกิโลกรัม (2555 : 22.95 - 35.90 บาทตอกิโลกรัม) ในขณะท่ีราคาเฉล่ียรายเดือน
ของผลปาลมสดในประเทศเคล่ือนไหวอยูระหวาง 3.43 - 5.53 บาทตอกิโลกรัม (2555 : 3.53 - 6.23 บาทตอ
กิโลกรัม) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉล่ียท้ังปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบท่ี 4.16 และ 
25.24 บาทตอกิโลกรัม (2555 : 5.31 และ 30.86 บาทตอกิโลกรัม) 
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'000 ตัน ปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือของประเทศมาเลเซีย 2553 - 2556

2554 2555 2556 ธ.ค.2555 : สูงสุดท่ี 2.63 ลานตัน
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ที่มา : กรมการคาภายใน 

 
 

 
          ที่มา : กรมการคาภายใน 
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               ที่มา : กรมการคาภายใน 

 
ปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือในประเทศนับเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดสภาวะตลาดและราคาน้ํามัน

ปาลมในป 2556 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของป 2556 ปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือระดับสูงถูกยกยอดมาจาก
ปลายป 2555 โดยในเดือนกุมภาพันธ 2556 มีปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือสูงเปนประวัติการณท่ี 386,302 ตัน 
และทรงตัวอยูระดับสูงมาโดยตลอด จนกระท่ังไตรมาสท่ี 4 ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือเริ่มลดลง เน่ืองจากปจจัย
หลัก 3 ประการคือ 

1. ในเดือนตุลาคม รัฐบาลสงออกนํ้ามันปาลมดิบจํานวน 41,000 ตัน ซึ่งเปนนํ้ามันปาลมดิบท่ีเก็บอยูใน
คลังสินคาเอกชนตั้งแตตนป 

2. นโยบายการบังคับใช B7 ซ่ึงเดิมจะเริ่มใชวันท่ี 1 มกราคม 2557 ทําใหเกิดความตองการ CPO จาก
ผูผลิตไบโอดีเซลเนื่องจากจําเปนตองเร่ิมเตรียม stock B100 ไวในชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน 

3. ผลผลิตผลปาลมสดมีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัดในชวงไตรมาสที่ 4 
 
จากปจจัย 3 ประการขางตนทําใหปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศเร่ิมลดลงจนเหลือ 203,999 ตัน

ในปลายป 2556 ผลักดันใหราคา CPO และ FFB ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  
อยางไรก็ตาม ภาครัฐพยายามท่ีจะรักษาระดับ stock ในประเทศท่ีเหมาะสมใหอยูท่ีระดับ 200,000 - 

230,000 ตันตลอดเวลาเพื่อรักษาดุลยภาพของอุปสงคอุปทานและราคานํ้ามันปาลม จึงไดมีการประกาศชะลอการ
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บังคับใช B7 ออกไปกอน และใหใช B4 จนถึงประมาณเดือนมีนาคม 2557 ซ่ึงเปนชวงท่ีผลผลิตปาลมเริ่มออกสู
ตลาด  
 

 
     ที่มา : กรมการคาภายใน 

 
คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2557 
 
จากสถานการณปริมาณผลผลิตปาลมนํ้ามันออกสูตลาดลดลง สงผลใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบลดลงไป

ดวยในชวง 2 เดือนสุดทายของป 2556 ทําใหราคาผลปาลมปรับตัวสูงขึ้น และจากการที่ปริมาณน้ํามันปาลม
คงเหลือในระบบลดลง ก็ทําใหราคาน้ํามันปาลมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว สถานการณดังกลาวจะยังคงเปนเชนน้ีไป
จนกระท่ังถึงฤดูกาลใหมของผลปาลมจะเริ่มมีผลผลิตมากข้ึนในชวงไตรมาสแรกของป 2557 อยางไรก็ตาม หาก
ราคาผลปาลมปรับลดลงต่ํากวา 4 บาท/กิโลกรัมเมื่อใด ก็อาจจะเกิดเหตุการณชุมนุมประทวงจากกลุมเกษตรกร
และภาครัฐก็จะตองเขามาแทรกแซงโดยการออกมาตรการแกไขระยะสั้น เปนเชนนี้เรื่อยไป แนวทางแกไขท่ีนาจะ
เปนรูปธรรมในระยะยาว ไดแก การกําหนดสัดสวนการผสม CPO ในน้ํามันดีเซล โดยสามารถปรับใหยืดหยุนได
ตามสถานการณผลผลิตน้ํามันปาลมท่ีออกสูตลาด ท้ังนี้ เพ่ือสรางเสถียรภาพทางดานราคาใหเกิดข้ึน 

คาดการณวา ผลผลิตปาลมสดในป 2557 จะมีมากกวา 13 ลานตัน (2556 : 12 ลานตัน) จากพ้ืนท่ีปลูก
ใหมท่ีเร่ิมใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะปาลมนํ้ามันท่ีปลูกในป 2553 - 2555  ในป 2557 คาดวาความตองการใช
นํ้ามันปาลมเพ่ือการบริโภคจะมีประมาณ 1 ลานตัน ใกลเคียงกับป 2556 สําหรับการใชนํ้ามันปาลมเพ่ือผลิตไบโอ
ดีเซล  หากสัดสวนการผสมน้ํามันปาลมในน้ํามันดีเซลอยูท่ีรอยละ 7 ตลอดท้ังป ก็จะทําใหปริมาณความตองการใช
นํ้ามันปาลมเพ่ือผลิตไบโอดีเซล เพ่ิมข้ึนประมาณ 200,000 ตัน เปน 800,000 ตัน ทําใหจําเปนตองสงออกนํ้ามัน
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ปาลมจํานวน 500,000 - 600,000 ตัน เพ่ือรักษาสมดุลอุปสงคอุปทานและปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือในประเทศ
ใหอยูในระดับเหมาะสม  
 

ปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมของโลกในป 2557 
 

 1. แนวโนมขาข้ึนของราคาน้ํามันปาลมดิบอาจถูกจํากัดจากแนวโนมขาลงของตลาด seed oil เนื่องจาก
กลุมประเทศในแถบยุโรบและสหรัฐอเมริกามีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพลดลง 
 2. เศรษฐกิจโลกคาดวายังไมฟนตัวในป 2557 จากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาปรับลดมาตรการผอน
คลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) 
 3. ภาษีสงออกน้ํามันปาลมดิบของประเทศมาเลเซีย เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 23 ในป 2555 เปนรอยละ 
4.5 - 8.5 ในป 2556 และ 2557 เพ่ือกระตุนการสงออก และรักษาระดับปริมาณคงเหลือและราคาน้ํามันปาลมดิบ
ใหเหมาะสม เน่ืองจากระดับปริมาณนํ้ามันปาลมคงเหลือยังคงมีความเกี่ยวของในการกําหนดอุปสงคอุปทานใน
ตลาด โดยปริมาณคงเหลือรายเดือนท่ีเหมาะสมของประเทศมาเลเซียอยูท่ีประมาณ 1.8 - 2.0 ลานตัน เพ่ือสํารอง
ไวสําหรับความตองการใชจากผูผลิตภายในประเทศเองและตางประเทศ 
 

อตัราภาษีสงออก (หลังจากการปรับยกเวนบางสวน)*  
 

หมายเหตุ : *มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 จนกวาจะมีการแกไข 
ท่ีมา : กรมศุลกากรประเทศมาเลเซีย 

 
4. มาตรการในป 2556 ท่ีรัฐบาลมาเลเซียประกาศใชเพ่ือสงเสริมและเรงการปลูกปาลมทดแทน โดยการ

สนับสนุนเงินจํานวน 1,000 ริงกิต/เฮคตาร ในการลมปาลมท่ีมีอายุมากกวา 25 ป และปาลมท่ีไมกอใหเกิดผลผลิต 
กําหนดเปาหมายการลมปาลมไวท่ี 100,000 เฮคตาร  ยังคงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก
จะทําใหนํ้ามันปาลมมีปริมาณลดลง 300,000 ตัน 

ราคาตลาดน้ํามนัปาลมดิบ 
(FOB ริงกิต/ตัน) 

ภาษีสงออก  
(%) 

< 2,250.00 NIL 
2,250 – 2,400 4.5
2,401 – 2,550 5.0
2,551 – 2,700 5.5 
2,701 – 2,850 6.0 
2,851 – 3,000 6.5 
3,001 – 3,150 7.0 
3,151 – 3,300 7.5 
3,301 – 3,450 8.0 

> 3,450.00 8.5
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5. โครงการบังคับใชไบโอดีเซล B5 และ B10 ของประเทศมาเลเซีย ในพ้ืนท่ีสวนของ Peninsular ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2557 ซ่ึงจะดูดซับน้ํามันปาลมออกไปจํานวน 500,000 ตัน  

6. ปริมาณการผลิตนํ้ามันปาลมท้ังหมดของโลกคาดวาจะเพ่ิมขึ้นจาก 56 ลานตันในป 2556 เปน 58 ลาน
ตันในป 2557  
 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 
 
ปาลมนํ้ามันเปนพืชท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติท่ีใหผลผลิตตอไรสูง และมีตนทุนการผลิตต่ํา นอกจากน้ัน 

นํ้ามันปาลมยังสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย ทั้งเพ่ือการบริโภคและใชในอุตสาหกรรมปลายนํ้า 
ไดแก การนํานํ้ามันปาลมไปใชเพื่อการผลิตไบโอดีเซล จึงเปนท่ีมั่นใจวาเกษตรกรผูปลูกปาลมสามารถสราง
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการประกอบกิจการสวนปาลมนํ้ามันของตนเอง ดังน้ัน จึงควรใหความสําคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาในเร่ืองพันธุปาลมนํ้ามันอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ํามันตอพ้ืนท่ี และเนนพันธุปาลมที่ให
ผลผลิตเร็ว ตนสูงชา และสามารถปรับตัวไดดีกับสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนทนตอโรคท่ีจะยิ่งมีความสําคัญใน
อนาคต เชน โรคโคนเนา (กาโนเดอมาร) เปนตน  นอกจากนี้ ท้ังภาครัฐและเอกชนควรมีการสงเสริมการปลูก
ปาลมนํ้ามันอยางยั่งยืนและตอเนื่องโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม ความปลอดภัยของผูปลูกปาลม การ
อนุรักษดินและน้ําตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอยางมีดุลยภาพ   

 
นอกจากโครงการนํารองเพ่ือสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรรายยอยอิสระไดรับการรับรองการจัดการสวน

ปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน (RSPO) โดยโครงการดังกลาวไดผานการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริหาร RSPO (RSPO EB) ไปเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 ซ่ึงนับเปนกลุม
เกษตรกรไทยกลุมแรกของโลกที่ไดรับการรับรองดังกลาว   ในป 2556 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ยูนิวานิชนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน 2 บริษัทขนาดใหญท่ีทําธุรกิจสวนปาลม ก็
ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาลมอยางยั่งยืนตามหลักการและเกณฑกําหนด RSPO (RSPO 
Principles & Criteria)  

 
ในปจจุบัน โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

พลังงานและแรงงานไปพรอมๆ กัน ของเสียจากโรงงานถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนทางดานพลังงานและอื่นๆ มี
การผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพท่ีไดจากนํ้าเสียจากกระบวนการผลิต น้ําเสียท่ีเหลือใชจากกระบวนการ
ผลิตและการผลิตกาซชีวภาพสามารถนําไปใชกับระบบชลประทานในสวนปาลมและยางพาราเพื่อเปนแหลง
ความชื้นและธาตุอาหาร นอกจากน้ัน ของเหลือจากกระบวนการผลิตทั้งหมด ไมวาจะเปนเสนใยปาลม และทะลาย
ปาลมเปลาหลังการหีบน้ํามันออกแลว สามารถนํากลับมาใชเปนแหลงพลังงานชีวมวลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และ
ใชในการคลุมตนปาลม ซ่ึงนับเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกิจการโดยเกิดมลภาวะนอยท่ีสุด 
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การใชนํ้ามันปาลมผสมเปนไบโอดีเซลในสัดสวนที่เพ่ิมข้ึนในประเทศตางๆ ทั่วโลก ทําใหเกิดอุปสงคใน
นํ้ามันปาลมสูงข้ึน ซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมมีเสถียรภาพของราคานํ้ามันปาลม ในขณะท่ีการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและน้ํามันปาลมก็ยังไมชัดเจน 
 

ในระยะตอไป การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เน่ืองจากการท่ีประเทศภาคีสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ AFTA มี
เปาหมายท่ีจะรวมเปนหนึ่งเดียวภายใต AEC ในป 2558 จะทําใหการคาระหวางประเทศสมาชิกมีความเสรีมากขึ้น
น้ัน สําหรับประเทศไทยในชวงท่ีผานมา ไดกําหนดใหนํ้ามันปาลมเปนสินคาท่ีมีความออนไหวสูง และทยอยลด
ภาษีนําเขานํ้ามันปาลมลงตามลําดับ จนถึงป 2550 เหลือรอยละ 5 และตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 ลดภาษีลง
เหลือรอยละ 0 รวมท้ังเมื่อถึงป 2558 ประเทศไทยภายใต AEC ตองขจัดอุปสรรคทางการคาใหหมดไป จึงมีความ
เปนไปไดท่ีจะนําเขาน้ํามันปาลมจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีราคาต่ํากวาเขามาแขงขันกับนํ้ามันปาลม
ท่ีผลิตไดภายในประเทศ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอเกษตรกรท่ีปลูกปาลมนํ้ามัน ท่ีสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย และ
อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมภายในประเทศทั้งระบบอาจไดรับผลกระทบ โดยราคานํ้ามันปาลมในประเทศจะตอง
ลดลงจนใกลเคียงกับราคาน้ํามันปาลมของประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย และสงผลตอราคาผลปาลมท่ีจะตอง
ลดลงตามไปดวย 
 

ในระยะยาว การคนพบ shale gas กับ tight oil ในหลายประเทศหลักๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รัสเซีย จีน นับเปนแหลงปโตรเลียมแหลงใหมของโลก ซ่ึงคาดวาจะสงผลกระทบตอการเคล่ือนไหวของราคา
ปโตรเลียม ไมใหมีความผันผวนมากจนเกินไปดังเชนท่ีผานมาในอดีต และจะสงผลดีตอไปยังเสถียรภาพของ
ราคาไบโอดีเซล และราคาน้ํามันปาลมดวย  รายงานลาสุดของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (2556) ชี้วาท้ังโลกมี 
shale oil/tight oil จํานวน 345 พันลานบารเรลจากทั้งหมด 42 ประเทศท่ีทําการสํารวจ เพียงพอใหท้ังโลกใชเปน
เวลากวา 10 ป (คิดจากประมาณการบริโภคท่ีประมาณ 90 ลานบารเรลตอวัน) รัสเซียมีปริมาณ shale oil/tight oil 
มากท่ีสุด ราว 75 พันลานบารเรล รองลงมาคือสหรัฐฯ มีประมาณ 58 พันลานบารเรล จีนมี 32 อารเจนตินา 27 
และลิเบียมี 26 พันลานบารเรล สวน shale gas จากการสํารวจพบวามีปริมาณมหาศาลเชนกัน หากรวมกาซ
ธรรมชาติจาก shale gas จะทําใหปริมาณกาซธรรมชาติสํารองท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 47 หรือเทากับ 22,882 
ลานลานลูกบาศกฟุต ปริมาณดังกลาวเปนปริมาณท่ีสํารวจพบในทางเทคนิค ซ่ึงหมายถึง ปริมาณท่ีเทคโนโลยี
ปจจุบันสามารถผลิตได โดยยังไมคํานึงถึงเรื่องราคาหรือตนทุนผลิตการผลิต  

 
จํานวนคูแขงขนั 
 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากท่ีสุด รองลงมาคือ สุราษฎร

ธานี ชุมพร ตรัง สตูล และในจังหวัดอื่นๆ ท้ังนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมนํ้ามันออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 -   บริษัทผูปลูก ประมาณ 174 ราย พ้ืนท่ีเพาะปลูก ประมาณรอยละ 37 
 -   สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พ้ืนท่ีเพาะปลูก ประมาณรอยละ 16 
 -   เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พ้ืนท่ีเพาะปลูก ประมาณรอยละ 46 
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ในปจจุบัน โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมมีจํานวน 91 โรงงาน สวนใหญกระจายอยูในเขตที่มีการเพาะปลูก
ปาลมในภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 22 ลานตันทะลาย
ปาลมสดตอป  
 

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง 
 
ทางดานสวนปาลมถือไดวาบริษัทฯมีสวนปาลมเปนของตนเองและมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีใหญแหงหนึ่งใน

ประเทศไทย ซ่ึงทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบบริษัทอื่นในดานตนทุนของผลปาลมสด ในสวนของโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมดิบ ซึ่งมีกําลังการผลิตเทากับ 75 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมงนั้น ถือวาเปนโรงสกัดขนาดกลาง 

 
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
 
ถึงแมวาการเปดเสรี AEC จะเปนการเปดโอกาสใหคูแขงท้ังในและตางประเทศสามารถนําเขานํ้ามันปาลม

บริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทได แตเน่ืองจากการนําเขานํ้ามันปาลมบริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk 
และขนสงทางเรือ เพ่ือสูบถายลงรถแทงคนํ้ามันอีกครั้ง ซ่ึงจะทําใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมท้ังมี
ตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคานํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ท่ีนําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก 

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

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

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

แผนกน้ํามันปาลมดิบ      2554      2555      2556 

     ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตเต็มท่ี   360,000   450,000   450,000

     นํ้ามันปาลมดิบ (18%)     64,800     81,000     81,000

     เมล็ดในปาลม (5.25%)     18,900     23,625     23,625 

แผนกน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ  

     เมล็ดในปาลมท่ีใชในการผลิตเต็มท่ี 26,250 30,000 30,000

     นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (41%) 10,762 12,300 12,300

     กากเมล็ดในปาลม (52%) 13,650 15,600 15,600

หมายเหตุ  กําลังการผลิตจริงในแตละป จะแตกตางจากกําลังการผลิตเต็มท่ีท่ีออกแบบไว เนื่องจากความแตกตาง
ของปริมาณผลปาลมสดท่ีเขาสูกระบวนการผลิต ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝนที่ตกในแตละป 

 
การจัดหาวัตถุดิบ 
เน่ืองจากผลปาลมสดจากสวนของบริษัทฯเองท่ีปอนเขาสูโรงงานมีไมเพียงพอ ทําใหบริษัทตองรับซื้อจาก

เกษตรกรรายยอย เพ่ือท่ีจะเพ่ิมปริมาณผลปาลมสดของบริษัทฯท่ีจะปอนเขาสูโรงงาน  
 
สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
ปริมาณผลผลิตปาลมสดข้ึนอยูกับระดับนํ้าฝนและการดูแลรักษา คุณภาพของผลปาลมท่ีจะใหไดนํ้ามัน

ปาลมดิบในอัตราสูงข้ึนอยูกับวิธีการตัดและเก็บเก่ียว เน่ืองจากการดูแลท่ีดีและมีมาตรฐานในการเก็บเก่ียว ทําให
คุณภาพของผลปาลมจากสวนของบริษัทฯน้ันอยูในเกณฑดีและใหอัตราการสกัดนํ้ามันปาลมดิบสูงกวาซ้ือจาก
เกษตรกรรายยอย 

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

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

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

 
การปลูกปาลมทดแทน 
บริษัทเริ่มโครงการการปลูกปาลมทดแทนตั้งแตป 2544 กําหนดเปนระยะเวลา 12 ป เพ่ือท่ีจะใหผลผลิต

ท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงนี้เปดโอกาสใหผูจัดการสวนปาลมไดปรับปรุงการจัดสวนใหม ซ่ึงจะทําใหมาตรฐานการ
ปลูกปาลมดีข้ึน และใหผลผลิตปาลมสดตอไรสูงขึ้นดวย 

บริษัทไดทําการปลูกปาลมนํ้ามันทดแทนไปแลวท้ังหมด 3,357.25 เฮกตาร หรือประมาณ 20,982.81 ไร 
คิดเปนรอยละ 92.7 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมท้ังหมด (ไมรวมพ้ืนท่ีท่ีเปนสัมปทานของบริษัทยอย) และสามารถเก็บ
เกี่ยวไดแลว 3,197.88 เฮกตาร หรือ 19,986.75 ไร คิดเปนรอยละ 95.25 ของพื้นท่ีปลูกปาลมทดแทน 

นอกจากน้ัน บริษัทยังไดคัดเลือกเมล็ดพันธุปาลมท่ีมีคุณภาพสําหรับโครงการปลูกปาลมทดแทน และเนน
การจัดการควบคุมสัตวท่ีจะมาทําลายตนปาลมนํ้ามันท่ีมีอายุนอย และเชื้อโรคท่ีอาจเกิดขึ้นได เพ่ือไมใหมี
ผลกระทบตอตนปาลมนํ้ามัน 

 
จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ 
บริษัทฯมีการซ้ือผลปาลมสดจากชาวสวนในเขตกระบี่และสุราษฎรธานี โดยไมมีรายใดท่ีบริษัทฯ ซ้ือผล

ปาลมสดมากกวารอยละ 30 ของยอดซื้อผลปาลมสดท้ังหมด  
 
สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ 
เน่ืองจากวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ผลปาลมสด เปนพืชผลทางการเกษตร ซึ่งควรนําเขาสูกระบวนการ

ผลิตโรงงานสกัดนํ้ามันภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นแลวอาจจะทําใหไดปริมาณกรดปาลมเพ่ิมสูงข้ึนเกินกวา
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มาตรฐานสากลในการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ ซ่ึงมีผลใหถูกตัดราคาเมื่อมีการสงมอบ ดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไม
มีการนําเขาผลปาลมสดจากตางประเทศ นอกจากการนําเขาในรูปของน้ํามันปาลมดิบ หรือนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ 
ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยภาครัฐ 

 
ข.   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
การบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental Management) เปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง กลไกการปฏิบัติงาน

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

โรงงานสกัดนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบน้ันจะไมมีมลภาวะเปนพิษแตอยางใด ปริมาณของเสียท่ีเปนชีวะภาพ
น้ันมีเพียงเล็กนอยมาก ซ่ึงจะถูกกรองและนําลงสูบอพักแหงของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 

สําหรับโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบน้ันมีของเสียดังตอไปนี้ 
ของเหลว 
ขี้นํ้ามันและของเหลวจากหมอน่ึงน้ันจะถูกดักเก็บและแยกเอาน้ํามันออก เพ่ือรอจําหนายเปนน้ํามันท่ีมี

คุณภาพต่ํา ในสวนท่ีเหลือจะถูกสงลงในบอนํ้าเสียของบริษัทฯ 
นํ้าเสียของบริษัทฯจะถูกปลอยลงในบอนํ้าเสีย บอนํ้าเสียมีท้ังหมด 8 บอ และน้ําเสียจะไหลลงทีละบอๆ

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

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

1. พืน้ทีป่ลูกปาลมสวนหนึ่งเปนพืน้ท่ีสมัปทาน 
 
เน่ืองจากบริษัทมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันท่ีเปนพ้ืนท่ีสัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิดเปนรอยละ 

48 ของพื้นท่ีปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซ่ึงจะหมดอายุ
สัมปทานลงในอีก 1  ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,467.44 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในเดือน
กรกฎาคม 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับท่ีราชพัสดุซ่ึงอาจถูกปรับเง่ือนไขการเชา ความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนในระยะยาวก็คือหากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทจะตองรับซ้ือ
ผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนสูงขึ้นเพ่ือทดแทนผลปาลมสดท่ีขาดไปจากพ้ืนท่ีสัมปทาน
สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน บริษัทคาดวาจากการที่บริษัทเปนผูประกอบการรายใหญท่ีมี
ความสัมพันธท่ีดีกับชาวสวนปาลมบริเวณใกลเคียงและมีการซ้ือผลปาลมจากภายนอกมาอยางตอเนื่อง
จะทําใหแนวโนมท่ีบริษัทจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบลดลง นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบาย
ขยายการลงทุนเพ่ือซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือทําสวนปาลม  

 
2. ความผันผวนของราคาน้าํมนัปาลมและการแทรกแซงจากภาครัฐ 

 
ราคาเฉล่ียรายเดือนน้ํามันปาลมดิบของป 2556 แกวงตัวอยูในชวงระหวาง 23.02 - 31.90 บาท

ตอกิโลกรัม (2555 : 22.95 - 35.90 บาทตอกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยท้ังปท่ี 25.24 บาทตอกิโลกรัม 
ลดลงรอยละ 18.18 จากป 2555  ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบท่ีออกสูตลาดในป 2556 มีปริมาณสูงเปน
ประวัติการณ  ปริมาณนํ้ามันปาลมดิบสะสมในชวงตนปอยูในระดับสูง  สงผลกระทบตอราคานํ้ามันปาลม
ดิบและผลปาลมสดลดลงอยางมาก จึงเกิดเหตุการณประทวงจากเกษตรกรผูปลูกปาลม จนภาครัฐตอง
เขามาแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมอยางตอเน่ือง 

นโยบายการแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมทําใหเกิดอุปสรรคตอการบริหารจัดการของบริษัท 
เน่ืองจากมีความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมเกิดข้ึนในระบบ โดยเวลาที่เหลืออยูกอนท่ีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จะมีผลบังคับใชในป 2558 ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของ
ไทยใหแขงขันได  รัฐบาลไมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีชัดเจนในระยะยาว ไมมีแผนการเตรียม
ความพรอมสําหรับการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้นในอนาคต ดังนั้น การแขงขันจากการเปดเสรีทางการคาท่ี
กําลังจะมาถึง จะสรางผลกระทบอยางรุนแรงตอเกษตรกรและผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
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3. สภาพภูมิอากาศ 
 
เน่ืองจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของ

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

 
4. กําลังการผลิตสวนเกินของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ  

 
ปจจุบัน โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 91 โรง สวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่  

สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 22 ลานตันผลปาลมสดตอป 
ซ่ึงไมสอดคลองกับผลปาลมสดในป 2556 ท่ีมีปริมาณ 12 ลานตัน จากพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมท่ีใหผลผลิต
แลวท่ีมีอยูประมาณ 4.5 ลานไร ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดท้ังหมดอยูประมาณ
รอยละ 55 สงผลใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาท่ีควร  

อยางไรก็ตาม การท่ีบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพมาตรฐาน
ตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจนํ้ามันปาลมท่ีครบวงจรจะเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได 
 

5. การจาํหนายน้าํมนัปาลมดิบใหแกลูกคารายใหญ 
 
ในป 2555 และป 2556 บริษัทมีการจําหนายนํ้ามันปาลมดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดใน

ปาลม และผลปาลมสดใหกับลูกคารายใหญรายเดียว ซ่ึงไดแก บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) (LST) คิดเปนสัดสวนรอยละ 91 และรอยละ 71 ตามลําดับ ทําใหอาจเกิดความเส่ียงในดาน
การพ่ึงพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนสําคัญ แตเน่ืองจาก LST มีความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทมาเปน
เวลานานและเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรง และมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม บริษัทจึง
เช่ือมั่นวาโอกาสความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคารายนี้ไป หรือลูกคารายนี้ประสบปญหาทางการเงินจึง
เกิดข้ึนนอย นอกจากนั้น บริษัทยังมีความสามารถในการขายสินคาใหกับลูกคารายอื่นไดอีกดวย 
โดยเฉพาะในปจจุบันนํ้ามันปาลมมิไดนํามาใชเพ่ือการบริโภคเพียงอยางเดียว แตยังสามารถนํามาใชเปน
พลังงานทดแทนไดอีกดวย  
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6. มีผูถือหุนรายใหญถือหุนมากกวากึง่หนึ่งของจํานวนหุนสามัญท้ังหมดท่ีออก
และเรียกชําระแลว 

 
จากการท่ีบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 69.96 

ของจํานวนหุนสามัญท้ังหมดที่ออกและเรียกชําระแลว ถือวามีอํานาจในการควบคุมเชิงนโยบาย รวมถึง
อํานาจในการบริหารงาน ประกอบกับการมีกรรมการผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกัน อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในระหวางสองบริษัท เน่ืองจากท้ังสองบริษัทมีการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 

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

1.   ทรัพยสนิถาวร  
บริษัทฯมีทรัพยสินถาวรที่ใชประกอบธุรกิจสวนปาลมนํ้ามันท่ีเปนของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้ 

ประเภทของทรัพยสิน ขนาด 
(ไร)

ประเภทการ 
ถือครองสิทธิ์ 

  มูลคาตาม
  บัญชีสุทธิ (บาท)

1. ท่ีดิน 37,465.62 - โฉนด, นส.3ก, นส.3, 
นส.2,สัญญาซ้ือขาย,ภ

บท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน 

535,600,317

2. ท่ีดินโรงงาน,สํานักงาน,บานพัก 
2.1. ท่ีดินสําหรับโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบและ
นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ, สํานักงาน และบานพัก

  200.48 - นส.3ก, โฉนด และ 
ภบท.5

745,574

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

    21.57 - โฉนด 22,749,413

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

          0.94 - โฉนด 20,033,297

รวมท่ีดินท้ังหมด 37,688.61  579,128,601
หัก สํารองเผื่อการดอยคาของท่ีดิน  (14,638,278)
 รวมท่ีดินท้ังหมดสุทธิ 37,688.61  564,490,323
 
3. อาคารสํานักงานสาขา, อาคารโรงงาน 2 โรง, สํานักงานสวน, 
   บานพักพนักงาน 

เจาของ 95,988,304

4. เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ 182,648,517
     4.1โรงงานผลิตนํ้ามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมดิบและโรงงานผลิต
กาซชีวภาพ 

168,377,314

     4.2 เครื่องจักรและอปุกรณท่ีใชในการเกษตร 14,271,203
5. ยานพาหนะ เจาของ 58,707,689
6. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน เจาของ 3,892,752
7. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน เจาของ 246,632,720
8. โครงการปลูกปาลมทดแทน 12,178,645
9. งานระหวางกอสราง 32,016,252
10. งานระหวางทํา – สวน 14,519,103

           รวมทรัพยสินถาวร 1,211,074,305
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2.   ทรัพยสนิไมมีตัวตน  
บริษัทฯ มีทรัพยสินไมมีตัวตนท่ีเปนของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้ 

ประเภทของทรัพยสิน 
  มูลคาตาม
  บัญชีสุทธ ิ

  (บาท)
1. ลิขสิทธ์ิ            8,648,669 
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร               1,460,810 

           รวมทรัพยสินไมมตีัวตน      10,109,479

 
3.   ทรัพยสนิที่ไมไดใชดําเนนิงาน 
บริษัทยอยมีทรพัยสินท่ีไมไดใชดําเนินงาน ดังนี้ 

 บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีท่ีดินท่ีไดรบัสัมปทานจากกรมปาไม ซ่ึงบริษัท พันธศรี
วิวัฒน จํากัด ใชเปนท่ีดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัทฯเชาสวนปาลมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี ้

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

 
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด 

 ท่ีตั้งสัมปทาน   : ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา 
       สุราษฎรธานี 

พ้ืนท่ีสัมปทาน   : 10,600 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันท่ี 9 กรกฎาคม 2527 ถึง วันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 
 
เน่ืองจากบริษัทฯไดเชาสวนปาลมนํ้ามันจากบริษัทยอย  ทําใหมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันท่ีเปนพ้ืนท่ี

สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48.5 ของพื้นท่ีปลูกปาลมท้ังหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัย
บุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวนเคียนซา 8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุ
สัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับท่ีราชพัสดุ ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลังโดยคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันท่ี 
1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาท่ีดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท 
อยางไรก็ตามบริษัทยอยท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาท่ีดินยอนหลังตั้งแตป 
2534 ถึงป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบายไมตอ
อายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว จะทําใหบริษัทฯตองรับซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนท่ีสูงข้ึนเพ่ือ
ทดแทนผลปาลมสดท่ีขาดไปจากพ้ืนท่ีสัมปทาน ซ่ึงอาจทําใหบริษัทฯประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวง
ผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น  
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสนิทรัพยของบรษิัทหรือบรษิทัยอยท่ีมีจาํนวนสูง

กวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วนัส้ินปบัญชี 
 
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท

หรือบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 นอกจากสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด และบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัดเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ซึ่งไดเชาพื้นท่ีนี้ทําสวนปาลมน้ํามัน โดยใหบริษัทฯเชาสวนปาลมนํ้ามันดังกลาวน้ีอีกตอ
หนึ่ง บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดรับแจงจากสํานักงานธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด
กระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนท่ีดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับ
แตวันท่ี 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาท่ีดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยที่เก่ียวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้ง
สํารองคาเชาที่ดินยอนหลังต้ังแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว 

 

2) คดีท่ีมีผลกระทบตอการดําเนนิธุรกิจของบริษัทอยางมนียัสําคัญ 
----------ไมมี--------- 

 
3)        คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

----------ไมมี--------- 
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคญัอื่น 
 

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

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

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

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

สวนปาลมของบริษัท  : บริษัทและบรษัิทยอยมีพ้ืนท่ีปลูกปาลม 45,652.26 ไร 
    (7,304.36 เฮคเตอร) เปนพ้ืนท่ีปลูกปาลมจริง โดยไมรวมพ้ืนท่ีของ  
    อาคาร, หนองบงึ, พ้ืนท่ีสํารอง และพ้ืนท่ีเพาะกลาปาลมนํ้ามัน 

รายละเอียดของสวน 
1. สวนกระบี่นอย   7,136 ไร (1,141.76 เฮคเตอร) 
   78 หมู 4 ตําบลกระบี่นอย อาํเภอเมอืง กระบี ่
2. สวนเขาพนม   5,191.19 ไร (830.59 เฮคเตอร) 
   38/2 หมู 8 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี ่
3. สวนเขาเขน   3,032.25 ไร (485.16 เฮคเตอร) 
   ตําบลอาวลึกใต อําเภออาวลึก กระบี่ 
4. สวนบานหมาก   3,582.38 ไร (573.18 เฮคเตอร) 
   65/1 หมู 6 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี 
5. สวนเกาะนอย   3,701.50 ไร (592.24 เฮคเตอร) 
   904 หมู 2 ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง สุราษฎรธานี 
6. สวนทับปริก   1,660 ไร  (265.60 เฮคเตอร) 
   ตําบลทับปริก อําเภอเมอืง กระบี ่

รวมพื้นท่ีปลูกปาลมของบริษัท  24,303.32 ไร (3,888.53 เฮคเตอร) 
 

7. สวนเคียนซา   8,467.44 ไร (1,354.79 เฮคเตอร)  
เปนท่ีดินสัมปทานของบริษัทยอย 

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

   16 หมู 5 ตําบลชัยบุรี อําเภอชยับุรี สุราษฎรธานี 
รวมพื้นท่ีปลูกปาลมของบริษัทยอย 21,348.94 ไร (3,415.83 เฮคเตอร) 
 
รวมพื้นท่ีปลูกปาลมท้ังหมด  45,652.26 ไร (7,304.36 เฮคเตอร) 
 

นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
 
1. ชื่อบริษทั  : บริษัท พนัธศรีววิฒัน จาํกัด 

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

ประเภทธุรกิจ   : ถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท พันธศรี จํากัด   
   และบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด   
   ท่ีถือสัมปทานสวนปาลมนํ้ามัน  
   มีพ้ืนท่ีสัมปทานรวม 30,600 ไร 

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

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

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

ท่ีตั้งสัมปทาน  : ตําบลชยับุรี ก่ิงอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธาน ี
พ้ืนท่ีสัมปทาน  : 20,000 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2528 ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2558 
ทุนจดทะเบยีน  : 500 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10,000 บาท) 
 

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

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

ท่ีตั้งสัมปทาน  : ตําบลเคียนซา และตําบลคามวารี อําเภอเคยีนซา  
  สุราษฎรธานี 

พ้ืนท่ีสัมปทาน  : 10,600 ไร 
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันท่ี 9 กรกฎาคม 2527 ถึง วันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 
ทุนจดทะเบียน  : 5,000 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1,000 บาท) 
 

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

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

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

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

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

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

 
2. ผูสอบบญัช ี 
 
ชื่อ    :  นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน 

     เลขทะเบียนผูสอบบญัชีรบัอนุญาต 3459 
สถานที่สํานักงาน    :  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

     ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137  
     ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
     โทรศัพท  02-264 0777 
     โทรสาร   02-264 0789 

จํานวนปท่ีเปนผูสอบบัญชีใหบริษัท :  3 
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ  : เปนผูสอบบญัชีของบริษัทยอย  
บริษัท /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุน   บริษัทท่ีเก่ียวของกันและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน  
รายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบคุคลดังกลาว  
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7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 

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

หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
 
2.  ผูถือหุน 

 
ก. รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2556 

 

ลาํดบั ช่ือผูถื้อหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นสามญั 

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

2 บริษัท วัฒนโชติ จํากัด 5.79 
3 นายสมเกียรติ พีตกานนท 1.68 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 1.37 
5 นายธรรมนูญ สหดิษฐดํารงค 1.18 
6 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด 1.12 
7 นายดุษฎี ธนิสสรานนท 0.74 
8 บริษัท กรีนสปอต จํากัด 0.73 
9 นายชวลิต เชาว 0.71 
10 นางแนนซี่ เฉลิมการญจนา 0.62 

ท่ีมา       : บรษิทั ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด 
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กโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 - โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ท่ีมีผูถือหุนตั้งแต
รอยละ 10 ข้ึนไป ดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจํานวนหุนสามัญ 

ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว
1 บริษัท ลํ่าสูง โฮลดิ้ง จํากัดข 42.11 

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

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

ขโครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด  
-โครงสรางผูถือหุน ของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีมีผูถือหุนตั้งแต รอยละ 10 ข้ึนไป 

ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 
รอยละของจํานวนหุนสามัญ 

ท้ังหมดท่ีออกและเรียกชําระแลว
1 บริษัท นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด 

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

51.00 

2 นาย วัง ตา เลียง  24.50 
3 นาย วัง ชาง ยิง  

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

24.50 

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

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

 
3.  นโยบายการจายเงินปนผล 
 
ตั้งแตป 2536 เปนตนไป บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได ท้ังนี้ยอมขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและการใชจายเพ่ือการลงทุนเปนหลัก  
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติเสนอใหจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานงวดวันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท ท้ังน้ี บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวาง
กาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนของป 2556 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานของป 2556 หุนละ 0.60 บาท คิดเปนรอยละ 88.0 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานในป 2555 ในอัตราหุนละ 0.90 บาท คิดเปนรอยละ 89.1 ของกําไรสุทธิ  

 
บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ยังไมมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันนั้นๆ  
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8. โครงสรางการจัดการ 
 
1) แผนผังการจัดองคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการ
 
นายธีระ วิภูชนิน       ประธานกรรมการและ 

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

ประธานกรรมการ 
 

นายธีระ วิภูชนิน 

รองประธานกรรมการและ 
กรรมการผูจดัการ 

 
น.ส. อญัชลี สืบจันทศิริ 

ฝายทรัพยากรบุคคล 
 

นายชณตัถ แสงอรุณ 

ฝายสวน 
 

นายศรตุ ชลธาร 

ฝายขายและประกันคุณภาพ 
 

นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม 

ฝายบญัชีการเงิน 
 

น.ส.เทียมรส จินะกัน 

ฝายโรงงาน 
 

นายสภุัทรพงศ ชาญพานิชย
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1.1  โครงสรางกรรมการบริษัทฯ  
 

โครงสรางกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยท้ังหมด 4 ชุด คือ 
 
ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย 

 

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

 
รายละเอยีดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 และรายชื่อของกรรมการ

ในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2 
 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ 

เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ   
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ เพ่ือ

บรรลุถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน 
3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหาร

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหารอยางชัดเจน 

4. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน 

5. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอยในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

6. คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการซ่ึงเปนผูแทนจากผูถือหุนรายใหญ เพ่ือบริหารงานบริษัทฯ
ภายใตขอบเขตอํานาจท่ีใหไว 

7. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุน
อยางนอยปละครั้ง 
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ข.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

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

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ไดแก  
 
กรรมการตรรจสอบ ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
นายธีระ วิภูชนิน 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เคยดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ,  
ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (2540-2546) 

 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองครบถวน
เปนท่ีเชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. ดูแลใหไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯหรือ

บริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของ จัดทํารายงานการกํากับดูแลการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯซ่ึงรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. พิจารณาระบบการควบคุมภายในและแนวทางตรวจสอบ รวมท้ังการประเมินผลการตรวจสอบ การ
ดําเนินงานดานตางๆของบริษัทฯตามวิธีการและมาตรฐานการควบคุมภายในท่ียอมรับโดยท่ัวกัน 

6. ดูแลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปนไปตามาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
7. สอบทานรายงานของผูบริหารและทําการไตสวนเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือสิ่ง

ผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

8. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดใดๆของตลาด
หลักทรัพย ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และผลดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ 

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

 
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการใหญ / 
ผูจัดการใหญ 

2. ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการผูจัดการ
ใหญ / ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
ง.  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

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

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญ 
2. พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการใหญตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

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

 

ในป 2556 คณะกรรมการมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 4 ครั้ง) โดยมีกรรมการ
แตละทานเขารวมประชุมดังนี้ 

 

รายชื่อ วาระการ 
ดํารงตําแหนง

จํานวนคร้ังในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ รวม

1. นายธีระ วิภูชนิน 2556-2557 4/4 4/4 8/8
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 
(ถึงแกกรรมเมื่อ  11 มีนาคม 2556) 

 นายอําพล สิมะโรจนา 
(เขารับตําแหนงแทนนายสมชัยเมื่อ  21 มีนาคม 2556)

2555-2556
 

2556-2557 

0/4
 

3/4 

0/4 
 

3/4 
 

0/8
 

6/8 

3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์ 2556-2557 4/4 4/4 8/8
4. นายเสงี่ยม สันทัด 2556-2557 4/4 4/4 8/8
5. นายวัง ชาง ยิง 2556-2557 4/4 1/4 5/8
6. นางสาวอญัชลี  สืบจันทศิริ 2556-2557 4/4 4/4 8/8
7. นางสาวปยธดิา สุขจันทร 2556-2557 4/4 3/4 7/8

 
1.4   รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร 
 1. น.ส.อัญชลี  สืบจันทศิริ  กรรมการผูจัดการ 
 2. นายอําพล สิมะโรจนา  กรรมการบริหาร 
. 3. น.ส.ปยธิดา สุขจันทร  กรรมการบริหาร 
 4. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม  ผูจัดการฝายขายและประกันคณุภาพ 
 5. นายสภุัทรพงศ ชาญพานิชย  ผูจัดการฝายโรงงาน 
 6. นายศรตุ ชลธาร   ผูจัดการฝายสวน 
 7. น.ส.เทียมรส จินะกัน  ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน 
 8. นายชณตัถ แสงอรุณ  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
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2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาทําหนาท่ีในการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจะเปนกรรมการ แทนกรรมการท่ี
จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2557 น้ี ท้ังน้ี รวมถึงการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลโดยผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเขารับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา ภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดไว จากน้ันไดนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือ
พิจารณากอนนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหาม
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผู ท่ีมีความรู 
ความสามารถ  และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัท 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูไดท่ีหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 5.1.6 
 
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการท่ีมาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม แตใหสิทธ์ิการ

แตงตั้งกรรมการ โดยวิธีท่ีผูถือหุนสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือใหผูใดมากนอยเพียงใดก็ได 
(Cumulative Voting) 

 
3) คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร 

 
3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 
ก.  คาตอบแทนของกรรมการจํานวน 7 ทาน เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 5,986,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง 

คาธรรมเนียมกรรมการป 
2556 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 884,400 633,600 

2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย 
(ถึงแกกรรมเมื่อ  11/3/56) 

 นายอําพล สิมะโรจนา 
(เขารับตําแหนงแทนนายสมชัยเมื่อ 21/3/56) 

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
(สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2556) 
กรรมการบริหาร 
(มีผลตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2556)

111,384 
 

445,535 
 

3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผูจัดการ 567,600 

4. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและประธาน
กรรมการสรรหา

607,200 633,600 

5. นายเสงี่ยม สนัทัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 607,200 633,600 

6. นายวัง ชาง ยิง กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 567,600 
7. นางสาวปยธดิา สุขจันทร กรรมการบริหาร 567,600 

 
ข .  ค า ต อ บ แ ทน ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ท่ี เ ข า ไ ป ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ก ร ร ม ก า ร ใ น บ ริ ษั ท ย อ ย  แ ล ะ 

    กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     
 
   --ไมมี— 

 
 ค. คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน และโบนัส เปนจํานวน
เงินท้ังสิ้น 17,202,640 บาท  
 
หมายเหตุ : คาตอบแทนผูบริหารบริษัทไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝาย 4 ราย
แรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายท่ี 4 ทุกราย (ตามคํานิยามท่ีกําหนดโดยสํานักงาน กลต.) 

 
3.2 คาตอบแทนอื่น 
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่น ยกเวนคาตั๋วเครื่องบิน และท่ีพัก สําหรับกรรมการท่ีเปนชาวตางประเทศท่ีมาเขา

รวมประชุม และการทํากรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับกรรมการท้ังคณะและผูบริหาร 
สวนผูบริหารท่ีไมใชกรรมการจะมีรถประจําตําแหนง คาใชจายเก่ียวกับรถประจําตําแหนง คาประกันสุขภาพ และคา

ประกันอุบัติเหตุ 
สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ัน ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ คือรอยละ 

5 ของเงินเดือน ยกเวนกรรมการท่ีไมไดมีการจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
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4) เลขานุการบริษัท  

นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต  
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    73 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  สังคมวิทยามหาบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยมชิิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนติบัณฑิตไทย 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมด)ี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง 
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5) บุคลากร  
 

จํานวนพนักงาน 
 

จํานวนพนักงาน 
2556 2555 2554 

สํานักงาน 36 36 35 

โรงงาน 138 121 101 

สวน 852 766 643 

รวม 1,026 923 779 
 
 
ผลตอบแทนรวมของพนักงานท้ังหมดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 213.43 ลานบาท โดยมีการจายคาตอบแทนในรูปคาแรง 
เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา  บานพักพนักงาน และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
 
 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 

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

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

ปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม
กัน มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดมีการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ  
 

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

คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม เพ่ือใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และใหคาํแนะนําเพ่ือปรับปรุงนโยบายดังกลาวตาม
ความเหมาะสม 
 
1. สิทธิของผูถือหุน  
 

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

 ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนนั้น  บริษัทไดแยกเรื่องการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  โดยบริษัทไดใชบัตรลงคะแนนเสียงใน
การเลือกตั้งกรรมการ และเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล 

 
 จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอย

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

 
 ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

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

 
 ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และ

ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  
โดยมีประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบ
วาระท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายท่ีจะไมเพ่ิมระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไมไดแจงใหผูถือ
หุนทราบลวงหนา 

 
 การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีท่ีมีผูถือหุนทานใดลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระ

ท่ัวไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ เปนตน 

 
 เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอเรื่องท่ีเห็นวาสําคัญและเปนประโยชนเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการ

ประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน รวมท้ังสงคําถามเกี่ยวกับบริษัท มาลวงหนากอนวันประชุม โดยบริษัทได
กําหนดหลักเกณฑผานทางเว็บไซตของบริษัท   

 
 จัดสรรเวลาประชุมอยางเพียงพอ พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ

คิดเห็น และตั้งคําถามในท่ีประชุม 
 

 กําหนดเปนนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยไดมีการเผยแพร
นโยบายดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท 
 

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

 
 เปดเผยมติท่ีประชุมผูถือหุนพรอมท้ังผลการลงคะแนนเสียง ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ 

ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม 
 

 บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
เสร็จสิ้น เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปนโดยไมตองรอถึงการ
ประชุมครั้งตอไป 

 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

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

 
 บริษัทไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 

Voting) 
 
 จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข ซ่ึงผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได พรอมกับ

หนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารท่ีตองใชในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเขารวมประชุมอยางชัดเจน ผู
ถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม แตประสงคจะใชสิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและ
ออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได  

 
 บริษัทมีการกําหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท และไดแจงใหพนักงาน 

ผูบริหาร และกรรมการบริษัททราบ (ดูรายละเอียดในขอ 5.8.1) 
 
 บริษัทมีการเปดเผยการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอย โดยไดกระทําอยางยุติธรรมตาม

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



แบบ 56-1                                                                                                                  บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 51 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย  
 

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

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

 
นอกจากน้ี บริษัทยังคํานึงถึงบทบาทสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานตางๆ ท่ีไดรับ 
ไดแก  

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

- OHSAS 18001 เปนมาตรฐานเก่ียวกับระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 
ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองคกรท่ีอาจสงผลกระทบตอสขุภาพ 
ชีวิต และทรัพยสินได 

- มาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหองคกรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

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

 เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของบริษัทใหเปน
ปจจุบันเปนระยะๆ  

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย 

 นโยบายสิ่งแวดลอม 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 โครงสรางกลุมธุรกิจโครงสรางผูถือหุน 

 โครงสรางคณะกรรมการ 

 วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 ขอบังคับบริษัท 

 รายงานประจําป 

 แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย) 

 งบการเงิน 

 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม 

 รายงานการประชุมผูถือหุน 

 ขาวท่ีบริษัทเผยแพร  

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

 มีการรายงานขาวเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยตาม
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ 

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

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

 
อยางไรก็ตาม กรณีท่ีผูมีสวนไดเสียตองการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือแจงขอรองเรียนใดๆ มายังบริษัท สามารถกระทําได 
โดยบริษัทกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้ 

 
กลไกในการแจงเบาะแสการกระทาํผิดหรือแจงขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย 
 
1. การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  
 

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

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

• สงทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส : acthira@hotmail.co.th 
 
2. การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 

ผูมีสวนไดเสียท่ีแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด 
 

3. การดาํเนนิการหลังจากมผีูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามท่ีมีผูแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตน แลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
ไดรับแจง 
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4. มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย 

 
ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะ
รีบแกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยมิชักชา รวมท้ังหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม  

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

5.1.1 โครงสรางคณะกรรมการ 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยจํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยมีจํานวน
กรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน 

5.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย 
ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท 

2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพ่ือบรรลุถึงเปาหมายและเพิ่ม
ความมั่งคั่งแกผูถือหุน 

3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติท้ังในระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และ
สงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ 
และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา 

5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังมี
การติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

6. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ 

7. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา ฝายบริหาร และพนักงาน 

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

10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง 
11. หนาท่ีและความรับผิดชอบอื่นท่ีกําหนดโดยกฎหมายและมติท่ีประชุมผูถือหุน 

5.1.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2551 โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้ 

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน 

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

 
5.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาทําหนาท่ีเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่
ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
สรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูท่ีผานการพิจารณาตอคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณท่ีเหมาะสมสําหรับการทําหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถท่ีจะชวยใหการดําเนินการของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบ
รัดกุมยิ่งข้ึน ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ 
ความเปนผูนํา รวมท้ังความชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย ตลอดจนคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นๆ ท่ี
เหมาะสม 
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5.1.5 ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ  หรือเปนกรรมการท่ีไมไดทําหนาท่ีบริหาร  สําหรับตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพ่ือใหมีการแบงแยกหนาท่ีให
อยางชัดเจน   
 
5.1.6 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้ 
(ก)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ ใหนับ
รวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(ค) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน 
บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ หรือผูบริหารของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลท่ีเก่ียวของ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
 
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึง การทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่น
ทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ 3
ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา   
 
ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
(จ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เก่ียวของ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึง
ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของนิติบุคคล
ท่ีเกี่ยวของสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน 
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากนิติบุคคลที่เก่ียวของ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู
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ใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ 
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
(ช)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  
(ซ)  ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวเขมกวาขอกําหนดของสํานักงาน 
ก.ล.ต.  โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนบริษัทไดไมเกินรอยละ 0.5 
 
ขอความในขอ 5.1.6 นิติบุคคลที่เก่ียวของหมายถึง บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ี
ควบคุมรวมกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 
5.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 
ตามขอบังคับของบริษัทขอ 12 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ใหมีการเลือกตั้งกรรมการชุด
ใหมท้ังคณะ   
 
5.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท 
เพ่ือใหกรรมการแตละทานสามารถท่ีจะมีเวลาในการทําหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี  บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวน
บริษัทท่ีกรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดท่ีประธานกรรมการ และ
กรรมการ จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดดังนี้    

 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 บริษัท  
 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท 

ท้ังน้ี บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นท่ีไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เน่ืองจากกรรมการบริหารสวนใหญตองดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย  บริษัท
รวม  กิจการท่ีควบคุมรวมกัน หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในกลุมบริษัท 
 
5.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนของผูบริหารระดับสูง   
ผูบริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการท่ี
ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได ในกรณีท่ีเปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
นอกเหนือจากกลุมบริษัทดังกลาวแลวจะตองไดรบัการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ 
 

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

(6.1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 
(6.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(6.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(6.4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(6.5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน 
(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎบัตร (charter) 
(6.8) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้  
 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารง
ตําแหนง 

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

1.  นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2556-2557 4/4 

2.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 2556-2557 4/4
3.  นายเสง่ียม สันทัด กรรมการอิสระ 2556-2557 4/4

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

ผูจัดการ พรอมท้ังนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและ
อนุมัติ 

2. กระทําการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
ในป 2556 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมท้ังหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตละทานไดดังนี้  
 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารง
ตําแหนง 

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

1.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์
ประธานกรรมการ

กําหนด
คาตอบแทน

2556-2557 4/4 

2.  นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ 2556-2557 4/4 
3.  นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ 2556-2557 4/4 
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2556-2557 3/4
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5.2.3 คณะกรรมการสรรหา  
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยสมาชิกสวนใหญรอยละ 75 เปนกรรมการอิสระ โดยมี
ประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ  และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระ
การดํารงตําแหนง 1 ป สิ้นสุดในวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ท้ังนี้ หลังจากการประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุนเสร็จสิ้นลง บริษัทจะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการขึ้นทันทีเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการยอย
แตละชุด 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดสรรหา 
1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของ

คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการกําหนดไว 
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการ

พิจารณา 
3. พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ

กรรมการผูจัดการ  
 
ในป 2556 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมท้ังหมด 3 คร้ัง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวม
ประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี ้
 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารง
ตําแหนง 

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

1.  ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
ประธานกรรมการ

สรรหา 2556-2557 3/3 
2.  นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ 2556-2557 3/3
3.  นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ 2556-2557 3/3
4.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการ 2555-2556 1/3

 

5.3 การประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยจะมีการกําหนดตารางการ
ประชุมลวงหนาเปนรายป และแจงใหกรรมการแตละทานไดรับทราบกําหนดการดังกลาวในเดือน
พฤศจิกายนของทุกป  

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

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

ในป 2556 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวน
คร้ังในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้ 

 

รายชื่อ วาระการ 
ดํารงตําแหนง

จํานวนคร้ังในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ รวม

1. นายธีระ วิภูชนิน 2556-2557 4/4 4/4 8/8
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
(ถึงแกกรรมเมื่อ  11 มีนาคม 2556) 

 นายอําพล สิมะโรจนา 
(เขารับตําแหนงแทนนายสมชัยเมื่อ  21 มีนาคม 2556)

2555-2556
 

2556-2557 

0/4 
 

3/4 
 

0/4 
 

3/4 
 

0/8
 

6/8 

3. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ ์ 2556-2557 4/4 4/4 8/8
4. นายเสง่ียม สันทัด 2556-2557 4/4 4/4 8/8
5. นายวัง ชาง ยิง 2556-2557 4/4 1/4 5/8
6. นางสาวอัญชลี  สืบจันทศิริ 2556-2557 4/4 4/4 8/8
7. นางสาวปยธดิา สุขจันทร 2556-2557 4/4 3/4 7/8

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

กรรมการท่ีไมใชผูบริหารมีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย ท้ังนี้เพ่ืออภิปราย
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีมีประเด็นท่ีนาสนใจ และจะตองมีการแจงผลการประชุมใหกรรมการ
ผู จัดการไดรับทราบ โดยในป 2556 กรรมการท่ีไมใชผูบริหารมีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมี
กรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 1 ครั้ง 
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5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแตละทานนําสงแบบประเมินท่ีเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมผลการ
ประเมินและแจงคณะกรรมการไดรับทราบ เพ่ือกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป  

5.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 
1. คาตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบในการจายคาตอบแทน
 กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ คาตอบแทน
กรรมการ จะพิจารณาจากประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
โดยเปรียบเทียบกับ บริษัทอื่นท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใชผลการสํารวจการจาย
คาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยฯ เปนเกณฑในการเปรียบเทียบในแตละป ท้ังนี้ 
เพ่ือใหคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ  
 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  (บาท)

จํานวน 2555 2556 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 7 4,190,800 4,358,519
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 1,795,200 1,900,800
คาตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 4 - - 
คาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา 4 - - 

 
นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศท่ีมาเขารวมประชุมจะไดรับคาตั๋วเครื่องบิน  
คาท่ีพักและอาหาร  รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร เพ่ือคุมครองความเสี่ยง
ของกรรมการและผูบริหารในการปฏิบัติหนาท่ีใหบริษัท แตท้ังน้ีจะไมใหความคุมครองในกรณีกระทําการ
โดย จงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือทุจริต  
 
 2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  
 
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงจะเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กําหนดในแตละคร้ังซึ่งสอดคลองกับความรูความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณา และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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ในป 2556  กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงไดรวมกันกําหนดคาเปาหมายของ
ตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพ่ือนํามาใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนไดกําหนดใหนําผลการประเมนิดังกลาวมาพิจารณาคาตอบแทน  
 
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง (บาท) จํานวน 2555 2556 
ผูบริหารระดับสงู 9 17,436,886 17,202,640 

 
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงจะไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ  รถประจําตําแหนง และคาใชจายเก่ียวกับรถประจําตําแหนง บานพักพนักงาน คาประกันสุขภาพ และ
คาประกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนอื่นๆ 
 
นอกจากน้ัน กรรมการบางทานท่ีไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันจะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทดังกลาว     
 

5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรมเพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรูดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยชุดตางๆ เปนประจํา โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย เพ่ือสงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน  
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ท้ังนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเขารวมฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการ หรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และ
แจงใหคณะกรรมการทราบในการประชุม 

โดย ในป 2556 เลขานุการบริษัทไดเขารวม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทํารายงานการ
กํากับดูแลกิจการดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2556 

 

5.7 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคนเปนสิ่งจําเปนตอความมั่นคง
และความสําเร็จขององคกรในระยะยาว  

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

 

5.8 ความขัดแยงทางผลประโยชน  

5.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท 

เพ่ือปองกันไมใหกรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนและเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลภายนอก บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้  

กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับ
โอน  และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท  รวมถึงใหผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท
ตอคณะกรรมการทุกไตรมาส ท้ังนี้ ใหรวมถึงการปฎิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีจะมีการแกไขเปล่ียนแปลงใน
อนาคตดวย (ถามี)  

คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจาก
กรรมการผูจัดการลงมา ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายท่ี 4 ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทาซ่ึงมีหนาท่ีตองจัดทํา
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และสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ท้ังในนามของตนเอง คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอ 
ก.ล.ต. 

หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยขอมูล
ภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ และหามไมใหซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 
1 เดือนกอนงบการเงินของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน 

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทท่ียังไมไดเปดเผยตอ
ประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทไปใชเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน และ/
หรือชักชวนผูอื่นใหซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทจะดําเนินการตาม
กฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด  

ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทําการอันเปนความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน
ดังตอไปนี้ 

 ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับ 
 ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือพนักงานโดยถือวา

จงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ถาผูกระทําความผิดเปนกรรมการบริษัท ใหนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ 

 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต. 
 แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 

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

1. เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
ลักษณะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ   

2. เปนรายการทดรองจายที่สมเหตุสมผลท่ีเกิดจากการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมี
การเรียกเก็บตามท่ีจายจริง  

ท้ังนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีขนาดเกินกวา 100,000 บาท ใหคณะกรรมการไดรับทราบ
ทุกไตรมาส 

(4)  บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 
 
5.8.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 
เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชนโดยรวมของบริษัท และใหกรรมการและผูบริหารที่มี
รายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียท่ีเ ก่ียวของกับกิจการของบริษัทไดปฏิบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และ
บุคคลท่ีมคีวามเก่ียวของ บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้  
 

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

 
 ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานที่ไดรับตามวรรค 1 ใหประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับรายงานนั้น  
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 กรรมการ และผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีมีการพิจารณาในท่ีประชุมไมสามารถเขารวมในการ
พิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะไมจัดสงเอกสารในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการ
และผูบริหารดังกลาว 

 
 ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และแบบ 56-1  

5.9 การควบคมุและการตรวจสอบภายใน   

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

 ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดวาจาง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ทํา
หนาท่ีเปนหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส  

5.10 การบริหารความเสี่ยง  

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

5.11 แผนสืบทอดงาน 
 
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainees เพ่ือพัฒนา
ความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต   
 
นอกจากนี้ บริษัทไดใหกําหนดบุคคลดังตอไปน้ีปฏิบัติหนาท่ีแทนกรรมการผูจัดการในกรณีท่ีกรรมการ
ผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได     
1. นายอําพล สิมะโรจนา กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับโรงงาน ท้ังของ

บริษัท บริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
2. น.ส. ปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ท้ังของบริษัท บริษัทยอย 

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

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

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

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

 
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 
บริษัทมีนโยบายที่จะรวมพัฒนาและสรางสัมพันธอันดีตอชุมชนและสังคม ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชุมชน และใหความรวมมือกับทุกฝายในชุมชนเพ่ือการสรางสรรคสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน 
 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และผูมี
สวนไดเสีย 
 
ในปจจุบัน บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟา จากกาซชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีนํ้าเสียและของเสียจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมเปนวัตถุดิบ และโครงการดังกลาวเปนแหลงเรียนรูในการจัดการของเสียของนักเรียน 
นักศึกษาและชุมชนของโรงงาน 
 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวนรวมในการพัฒนาสายพันธุปาลมน้ํามัน ท่ีใหผลผลิตตอไรสูง (ประมาณ 4-5 ตันผลปาลมสดตอไรตอ
ป ภายใตสภาพอากาศปกติ) มีภาวะทนความแลงไดดี และเปนพันธุปาลมท่ีมีอัตราการเติบโตดานความสูงของลําตนท่ีต่ํา
สงผลใหสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากกวา 30 ป ซ่ึงดวยคุณสมบัติโดยรวมดังกลาวสงผลใหสามารถใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกได
อยางมีประสิทธิผลมากข้ึน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดี นับเปนการดูแลสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 
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สวนกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสงัคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process) ในรอบปท่ีผานมา ไดแก  
 
1)  บริจาคโลหิต 
 
โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบและสวนปาลมนํ้ามันของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ท่ีจังหวัดกระบี่ รวม
ใจบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสตางๆ กับสภากาชาดและโรงพยาบาลหลายแหง ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีถือปฏิบัติมาอยางตอเน่ืองเปน
ประจําทุกป 
 
2)  สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ ป 2556 
 

เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2556 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมวัน
เด็ก ดังนี้  

• สวนกระบี่นอย มอบใหกับโรงเรียนทุงพะยอม  

• สวนชัยบุรี มอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนเรียนดี โรงเรียนบานคลองพังกลาง อ.ชัยบุรี 
สุราษฏรธานี  

 
3)  การสรางฝายชะลอน้ํา 
 
เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 และวันท่ี 6 พฤษภาคม 2556 สวนเขาเขน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
ไดดําเนินการสรางฝายชะลอน้ําจุดท่ี 1 โคกแซะ และจุดท่ี 2 ควนทัง พรอมท้ังปลูกหญาแฝก เพ่ือชะลอน้ําและกักเก็บนํ้าไวใช
ในฤดูแลง  ท้ังยังเปนประโยชนตอชุมชนรอบขาง สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบริษัทกับชุมชนบริเวณสวนปาลมนํ้ามัน 
สนองตอบตามโครงการแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เก่ียวกับฝายทดน้ําในชุมชน 
 
4)  สนับสนุนงบประมาณซื้อเครื่องแบบควบคุมฝูงชน วัสดุขุดลอกคูและทําทอระบายน้ําบริเวณสภ.ชัยบุรี 
 
เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2556 สวนชัยบุรี บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดมอบเงินสนับสนุนงบประมาณ
ซ้ือเครื่องแบบควบคุมฝูงชน และสนับสนุนคาใชจายขุดลอกคูและวางทอระบายน้ําใหม ใหกับ สภ.ชัยบุรี  
 
5)  รวมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษและพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
 
เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 สวนชัยบุรี บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) รวมกับสํานักงานสวนปาคลอง
ทอมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษและพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยการจัดทําฝายแมว ตามโครงการพระราชดําริ 
โดยทางบริษัทไดมอบเงินชวยเหลือสําหรับการอบรมเยาวชนและจัดสรางฝายแมว 
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6)  ปลอยปลาถวายพระราชกุศลสมเดจ็พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
 
เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2556 สวนเกาะนอย บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  ไดรวมกับผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ี
หมู 7 ต.บางสวรรค อ. พระแสง จ.สุราษฏรธานี  และชาวบานใกลเคียงมารวมโครงการปลอยปลา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 
เมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม  2556  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาประมง 
จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช  พรอมดวยคณะขาราชการ และประชาชนตําบลบางสวรรค ไดจัดพิธีปลอย
พันธุปลาคืนสูแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 300,000  ตัว ณ สระแกวมรกต  หมูท่ี 3  ตําบลบางสวรรค อําเภอพระแสง จังหวัดสุ
ราษฎรธานี เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนรอบๆ สวนของบริษัท และรักษาสภาพแวดลอม 
 
7)  สืบสานประเพณีวันสงกรานต 
 
วันท่ี 12 เมษายน 2556 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมวันสงกรานต ณ สํานักงานกระบี่  
มีกิจกรรมการทําบุญตักบาตรอาหารแหงในตอนเชา รดน้ําดําหัวผูใหญ  การสงฆนํ้าพระ เพ่ือสืบสานขนบธรรมประเพณี เปน
สิริมงคลใหกับพนักงานสืบไป 
 
8)  วิทยากรและเขารวมจัดนิทรรศการงานเสวนาโครงการปาลมนํ้ามันแหงชาติ 
 
วันท่ี 24 เมษายน 2556 บริษัท สหอุตสากรรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด (บริษัทรวม
ทุน) ไดเขารวมกับหนวยงานราชการและบริษัทท่ีเก่ียวของในการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการปาลมนํ้ามันแหงชาติ ณ 
หอประชุมสหกรณสุราษฎรธานี  เพ่ือใหความรูแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดใกลเคียง 
 
9)  สนับสนุนและเขารวมการแขงขันฟุตบอล บานหวยเหรียงคัพ 
 
เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2556 สวนเคียนซา บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรวมจัดกิจกรรมแขงขัน
ฟุตบอล บานหวยเหรียงคัพ เพ่ือหารายไดพัฒนาดานกีฬาภายในหมูบาน  ณ  สนามโรงเรียนศึกษาประชาคม  หมูท่ี 5  ตําบล
เคียนซา  อําเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
10)  สรางปอมตํารวจประจําหมูบานเกาะนอย 
 
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 สวนเกาะนอย บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน )ไดรวมกับ สภ.อ.พระแสง สราง
ปอมตํารวจหนวยบริการประชาชนประจํา ม.2 ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี เพ่ือมอบใหใชเปนปอมตํารวจประจํา
หมูบาน 
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11)  มอบอุปกรณเครื่องเลนเด็กใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ 
 
เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2556 บริษัท  สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม  จํากัด (มหาชน)  ไดนําอุปกรณเคร่ืองเลนเด็กไปมอบใหกับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหวยยูง  อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพ่ือใหเด็กเล็กมีเครื่องเลนท่ีทันสมัย
และเพียงพอตอความตองการ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะใหกับเด็กเล็ก นอกจากนั้นยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางบริษัทกับชุมชน 
 
12)  โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 
 
บริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน)  ไดเขารวมโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม รวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยูง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ จํานวน 6 โรงเรียน ระหวางวันท่ี 21 – 23 สิงหาคม 2556 ณ วัดโคกเคี่ยม ตําบล
หวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงคในการจัดทําโครงการในคร้ังนี้ เพ่ือใหเด็กนักเรียนเขาใจถึงคุณธรรม และ
จริยธรรม นําไปใชในชีวิตประจําวัน และเปนการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของบริษัทตอสังคมภายนอก ใหเด็กนักเรียนเปนคน
ดี มีความสามารถ มีความสุข บนพ้ืนฐานของการรูจักใช และรูจักคิด ตลอดจนพัฒนาเด็กนักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความพรอม
ทางรางกายและจิตใจ สติปญญา ควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหเด็กนักเรียนหางไกลจากยาเสพติด 
 
13)  รวมทําบญุถวายภัตตาหารแกพระภิกษุชวงเขาพรรษา 
 
เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2556 สวนบานหมาก บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการทําบุญถวาย
ภัตตาหารแกพระสงคในชวงประจําพรรษา ทางชุมชนหมูท่ี 6 (บานหมาก) ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี เพ่ือสืบ
สานประเพณีของไทยใหคงอยูตลอดไป  ท้ังนี้ไดใหชาวบานในชุมชนบานหมากจัดเวรหมุนเวียน วันละ 3-4 ครอบครัว นํา
ภัตตาหารถวายพระชวงฉันเพล  หมุนเวียนกันไปจนกวาจะถึงชวงออกพรรษาเพ่ือใหพนักงานบริษัทและชาวบานในชุมชนได
รวมกันทําบุญ พบปะพูดคุย รับประทานอาหารรวมกัน สรางความสามัคคีปรองดอง 
 
14)  รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี  ณ  สํานักสงฆบานปลายหริก 
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน  2556 สวนเคียนซา บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เขารวมทํากิจกรรมกับชุมชน
เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง พนักงานของสวนเคียนซา กับชาวบานท่ีอยูในชุมชนใกลเคียง ตลอดจนรวมสืบสาน
ประเพณีทอดกฐิน ใหคงอยูคูพระพุทธศาสนาตอไป ณ  สํานักสงฆบานปลายหริก อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏรธานี 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

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

 
บริษัทไดมีการวาจางสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงไดกําหนดใหมี

การจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุม
ภายในที่ดีแกบริษัทเพ่ือใหเกิดระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินซึ่ง
ประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
เรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ   

 
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญและบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของผูสอบบัญชีขอ 7 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการทํารายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ  

 
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานกับ

สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซ่ึงเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทและไดมีการรายงานใหคณะกรรมการรับทราบ
ในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเชนกัน  

 
สําหรับบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันนั้น ทรัพยสินสวนใหญเปนสวนปาลมซึ่งดูแลและควบคุมโดยฝาย

บริหารของบริษัท 
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การบริหารจัดการความเส่ียง 
 
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพ่ือใหวัตถุประสงค 

เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัท
เปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาท่ีในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมท่ีมีอยู พรอมท้ังนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง 

 
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพ่ือเปนประโยชนสวนตนดังนี้ 
1.  ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เก่ียวกับหนาท่ีที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร

ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการ 

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

4.  หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณะชน 
 
บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท  รวมถึงบทลงโทษกรณีท่ีมีการฝาฝนไวใน

นโยบายการกํากับกิจการ ซ่ึงสามารถดูไดท่ี หัวขอ "การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 5.8.1 
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12. รายการระหวางกัน 
 

1.  รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีมีผลประโยชนรวม  ความจําเปน และความสมเหตุสมผล 
    ของรายการดังกลาว 
 

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

ความสัมพันธ รายการ 
มูลคารายการ นโยบายการ 

กําหนดราคา 
ความจําเปน 

2556 2555
ผูถือหุนราย
ใหญ 

ขาย CPO และ 
CPKO 

943 1,355 ราคาตลาด ณ วันที่
ทําสัญญาขาย 

บริษัทมีการพ่ึงพาทางดานธุรกิจกับ LST ซึ่งเปน
โรงงานกลั่นนํ้ามันปาลมขนาดใหญ ท่ีมีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับนํ้ามันปาลมมากกวา 30 ป ทําใหชวย
พัฒนาคุณภาพของน้ํามันปาลมไดเปนอยางดี  

ขาย FFB และ
PKS 

5 24 ราคาตลาด  เปนการชวยเหลือกันในกลุมบริ ษัท  ซึ่ ง เกิดขึ้น
เน่ืองจากบางชวงฤดูกาลมีปริมาณผลปาลมออกมา
เปนจํานวนมาก ไมสามารถผลิตไดทัน จึงจําเปนตอง
ขายออก  หรือ บางครั้งเกิดจากเครื่องจักรอยูใน
ระหวางการซอมแซม   

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

ความสัมพันธ รายการ 
มูลคารายการ นโยบายการ 

กําหนดราคา ความจําเปน 
2556 2555

บริษัทที่
ควบคุมรวมกนั 

รายไดคาเชา
ท่ีดิน 

1 1 เกณฑท่ีตกลง
รวมกัน 

SEP ตองใชที่ดินสําหรับการดําเนินธุรกิจเพาะพันธุ
และจําหนายเมล็ดพันธุปาลม CIRAD® ในประเทศ
ไทย จึงตองเชา ท่ีดินจากบริ ษัทในระหวางการ
ดําเนินการดานเอกสารที่ดินจะแลวเสร็จ 

ซ้ือเมล็ดพันธุ
ปาลมนํ้ามัน
และ FFB 

6 6 ราคาตลาด 

 

สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถดู
รายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 7 
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2  มาตรการหรือข้ันตอนการอนมุติัการทํารายการระหวางกนั 
 
ในป 2556 บริษัทมีการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสดใหแก บมจ.ลํ่า

สูง (ประเทศไทย) คิดเปนรอยละ 71 ของมูลคาการขายท้ังหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะ
ผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาการขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีการคาของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ   

 
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซ่ึงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) เปนผูอนุมัติการขาย

นํ้ามันปาลมดิบใหแก บมจ.ลํ่าสูง (ประเทศไทย) โดยท่ีการขายทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการขายใหกับลูกคารายอื่นๆ ภายใน
วันเดียวกัน หรืออยางชาภายในวันรุงข้ึน 

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

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

 
13. ขอมูลทางการเงินที่สาํคัญ 
 

ก. สรุปรายงานการสอบบญัชี 
ในระยะ 3 ปท่ีผานมา ผูตรวจสอบบัญชีใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเง่ือนไข สําหรับงบการเงิน

ของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอย งบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกันและงบการเงินรวม 
 
ข. สรุปงบการเงนิรวม  

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

2556 2555  2554*
บาท % บาท  %   บาท % 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 172,812,024 11.51 190,198,512 16.20 271,225,901 22.35
   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 33,322,411 2.22 71,789,316 6.12 47,497,302 3.91
   เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน 616,263 0.04 280,115 0.02 2,273,736 0.19
   สินคาคงเหลือ 56,525,068 3.77 130,562,842 11.12 109,317,078 9.01
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,614,137 0.31 5,058,144 0.43 3,053,664 0.25
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 267,889,903 17.85 397,888,929 33.89 433,367,681 35.71
สินทรัพยไมหมนุเวียน   
   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ 1,211,074,305 80.69 759,680,580 64.71 767,731,821 63.28
   สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10,109,479 0.67 9,754,331 0.83 10,256,879 0.85
   สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบญัช ี 6,324,867 0.42 5,401,758 0.46 - -
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,526,039 0.37 1,340,448 0.11 1,942,139 0.16
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,233,034,690 82.15 776,177,117 66.11 779,930,839 64.29
                            รวมสินทรัพย 1,500,924,593 100.00 1,174,066,046 100.00 1,213,298,520 100.00
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2556 2555  2554*
บาท % บาท  %   บาท % 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน   
หน้ีสินหมุนเวียน   
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 16,803,514 1.12 29,257,760 2.49  37,025,453 3.05
   สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 100,000,000 6.66

 
-

 
- - -

   ภาษีเงินไดนิติบคุคลคางจาย 13,057,762 0.87 33,951,642 2.89 56,774,282 4.68
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 32,427,206 2.16 35,242,974 3.00  25,865,094 2.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน 162,288,482 10.81 98,452,376 8.38 119,664,829 9.86
หน้ีสินหมุนไมหมุนเวียน   
       สํารองเผือ่คาเชาท่ีดิน 20,468,000 1.36 20,468,000 1.74 20,468,000 1.69
       เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป 200,000,000 13.33

 
-

 
- - -

       สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 16,111,150 1.07 11,654,592 1.00 5,178,420 0.43
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน 236,579,150 15.76 32,122,592 2.74 25,646,420 2.11

รวมหน้ีสิน 398,867,632 26.57 130,574,968 11.12 145,311,249 11.98
  

สวนของผูถือหุน   
   ทุนเรือนหุน   
    ทุนจดทะเบียน   
    หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 324,050,000 324,050,000  324,050,000
    ทุนออกจําหนายและชําระเตม็มูลคาแลว   
    หุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 324,050,000 21.60 324,050,000 27.60 324,050,000 26.71
   สวนเกินมูลคาหุน 321,544,740 21.42 321,544,740 27.39 321,544,740 26.50
   กําไรสะสม :     
      จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 60,305,000 4.02 60,305,000 5.14 60,305,000 4.97
      ยังไมไดจัดสรร            396,157,221 26.39 337,591,338 28.75 362,087,531 29.84

รวมสวนของผูถือหุน 1,102,056,961 73.43 1,043,491,078 88.88 1,067,987,271 88.02
              รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,500,924,593 100.00 1,174,066,046 100.00 1,213,298,520 100.00
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

2556  2555  2554*  
บาท % บาท  %  บาท % 

  รายได   
      รายไดจากการขาย 1,352,429,488  96.77 1,536,483,766  95.67 1,471,543,514  98.09
      รายไดอื่น   
            อื่นๆ 45,204,352 3.23 69,592,673 4.33 28,629,966 1.91
   รวมรายได 1,397,633,840 100.00 1,606,076,439 100.00 1,500,173,480 100.00
   คาใชจาย   
      ตนทุนขาย 1,027,618,532  73.53 1,094,769,754  68.16 827,944,231  55.19
      คาใชจายในการขาย 48,908,902 3.50 48,898,589 3.04 40,524,561 2.70
       คาใชจายในการบริหาร 46,456,470 3.32 50,612,726 3.15 111,153,822 7.41
      คาใชจายอืน่ 2,480,644   0.18 6,701    0.01 896,985 0.06
   รวมคาใชจาย 1,125,464,548 80.53 1,194,287,770  74.36 980,519,599 65.36
   กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 272,169,292 19.47 411,788,669 25.64 519,653,881 34.64
   คาใชจายทางการเงิน      (1,598,157)  (0.11)   - -   - - 
   ภาษีเงินไดนิติบคุคล (49,985,272) (3.58) (83,960,440) (5.23) (131,964,320) (8.80)
   กําไรสําหรบัป 220,585,863 15.78 327,828,229 20.41 387,689,561 25.84
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป   - -   - -   - - 
   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 220,585,863 15.78 327,828,229 20.41 387,689,561 25.84
   กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
         กําไรสุทธิ 0.68 1.01  1.20
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

2556 2555 2554*
 บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน  
   กําไรสุทธ ิ 270,571,135 411,788,669 519,653,881
   รายการปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: 
       คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย 99,239,739 94,645,110 85,804,235
       ขาดทุนจากการตดัจําหนายสินคาคงเหลือ         -         -              791,173
       ขาดทุนจากการตดัจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 219,521        -       - 
       ขาดทุนจากการตดัจําหนายตนทุนสวนปาลม 2,480,644 6,701 133,421
       ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (3,924,036) (289,254) (2,879,342)
       คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน           6,678,468           6,538,461            6,428,304
       คาเผื่อการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ) 158,987 25,489 (717,730)
       คาใชจายดอกเบีย้           1,598,157      -         - 

377,022,615 512,715,176 609,213,942
สินทรัพยดําเนนิงานลดลง (เพ่ิมขึ้น) :-  
       ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอืน่ 38,466,905 (24,292,014) (41,070,994)
       เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกพนักงาน (336,148) 1,993,621 (1,847,139)
       สินคาคงเหลือ 82,090,165 (14,894,831) (70,401,298)
       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  444,007  (2,004,480)  109,177
       สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (4,185,591) 601,691 (1,401,271)
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน  (ลดลง) :-  
       เจาหน้ีการคา (13,711,056) 10,588,154 11,286,428
       หน้ีสินหมนุเวียนอื่น (4,247,547) 9,377,880 7,529,738
       จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (2,221,910) (62,289) (3,867,073)
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 473,321,440 494,022,908 509,551,510
        จายดอกเบี้ย           (117,122)    -     - 
          จายภาษเีงินได (71,802,261) (108,083,410) (80,732,042)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 401,402,057 385,939,498 428,819,468

 
 
 

  



แบบ 56-1                                                                                                            บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 

หนา 82 

2556 2555 2554*
 บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  
   เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจําลดลง (เพ่ิมข้ึน)       -       - 6,059,400
   เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ 5,647,030 487,077 3,654,725
   เงินสดจายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ (561,131,452) (110,748,362) (60,277,134)
   สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มข้ึน (1,234,887) (279,752) (178,999)
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (556,719,309) (110,541,037) (50,742,008)
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  
   เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว       300,000,000 - - 
   เงินปนผลจาย (162,069,236) (356,425,850) (243,322,110)
   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 137,930,764 (356,425,850) (243,322,110)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (17,386,488) (81,027,389) 134,755,350
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 190,198,512 271,225,901 136,470,551
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  172,812,024  190,198,512  271,225,901
 
ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม : 

 

   รายการท่ีไมใชเงินสด  
       โอนตนกลาปาลมเปนสินคาคงเหลือ 8,211,378 6,376,422 4,043,492
       ซ้ืออุปกรณท่ียังไมไดจายชําระ 2,766,803 1,509,993 19,865,840
 
 
 
หมายเหต:ุ ขอมูลป 2554 เปนตัวเลขกอนการปรับปรุง อันเนื่องมาจากการนํามาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 12 เร่ืองภาษี
เงินได มาถือปฏิบัติ
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 ค.  อัตราสวนทางการเงนิ – งบการเงนิรวม  
 2556 2555 2554 

อตัราสวนสภาพคลอง ( Liquidity Ratio )   
   อตัราสวนสภาพคลอง เทา 1.7 4.0 3.6
   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.3 2.7 2.7
   อัตราสวนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา เทา 25.8 25.8 54.6
   ระยะเวลาเก็บหน้ี (เฉลี่ย) วัน 14 14 7
   อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ เทา 11 9.1 11.5
   ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 33 39 31
   อัตราสวนหมนุเวียนเจาหน้ีการคา เทา 44.5 33.1 40.1
   ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 8 11 9
   Cash Cycle วัน 39 43 29
อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio )  
   อตัราสวนกําไรขั้นตน % 23.2 27.5 42.9
   อัตราสวนกําไรสุทธิ % 15.8 20.4 25.8
   อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน % 20 31.4 36.3
อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ( Efficiency Ratio )  
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 14.7 27.9 32.0
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 17.9 43.0 50.5
   อัตราการหมนุของสินทรัพย เทา 0.9 1.3 1.2
อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio )  
   อตัราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถอืหุน เทา 0.36 0.13 0.14
   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา n.a. n.a. n.a.
   อตัราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา         170        -         - 
   กําไรสุทธติอหุน บาทตอหุน   0.68   1.01   1.20
   เงินปนผลจากงวดผลการดําเนินงานตอหุน บาทตอหุน   0.60   0.90   1.10
   การจายเงินปนผลตอหุน บาทตอหุน 0.50 1.10 0.75
   อัตราการจายเงินปนผล % 88 89.1 91.6
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

1. ผลการดาํเนนิงาน 
 
ผลการดําเนินงานของสวน 
ปริมาณผลปาลมสดที่เขากระบวนการการผลิตรวมในป 2556 ของบริษัทลดลงจากป 2555 เพียงเล็กนอย คือรอยละ 1.7 
โดยผลปาลมท่ีมาจากสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีของบริษัทลดลง รอยละ 13.6 ท้ังนี้เน่ืองมาจากสภาพอากาศแหงแลงท่ีกินเวลาหลาย
เดือนในชวงท่ีตนปาลมออกชอ ทําใหนํ้าหนักตอทะลายลดลงและชอดอกฝอ ในขณะท่ีผลปาลมที่มาจากสวนท่ีเปนพ้ืนท่ี
สัมปทาน เพ่ิมขึ้นรอยละ 12.9 เปนผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวและปญหาแรงงานที่ลดลง ตลอดจน
ผลกระทบจากความแหงแลงในปาลมท่ีมีอายุมากท่ีมีชวงการออกชอดอกกอน ทําใหมีผลกระทบนอยกวาพ้ืนท่ีอื่น 
 
ในชวงปลายป 2556 บริษัทไดมีการซ้ือท่ีดินในจังหวัดกระบี่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปาลม เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกปาลมท่ีเปนพ้ืนท่ี
สัมปทาน จะหมดอายุในสิ้นป 2557   
 

นอกจากน้ี บริษัทยังคงทําการปลูกทดแทน ตนปาลมท่ีมีอายุมากและใหผลผลิตนอยลง ซ่ึงเริ่มโครงการมาตั้งแตป 2544 
ซ่ึงไดดําเนินการแลวเสร็จคิดเปนรอยละ 92.7 ของพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว (ไมรวมพ้ืนที่ท่ีเปนสัมปทานของบริษัทยอย) 
 
ผลการดําเนินงานของโรงสกัด 
บริษัทมีปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกลดลงรอยละ 7.8 เน่ืองจากเหตุผลท่ีไดอธิบายไปกอนหนาน้ี (ดู
รายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน : สถานการณตลาดและราคานํ้ามันปาลม”) ประกอบกับ
ปริมาณผลปาลมสดรวมของบริษัทลดลงรอยละ 1.7 สงผลใหปริมาณผลปาลมสดท่ีเขาสูโรงสกัดลดลงจากป 2555 รอยละ 
5.5 โดยสัดสวนการซ้ือผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทในป 2556 คิดเปนรอยละ 46.9 และ 53.1 
ของผลปาลมสดท่ีใชในการผลิตท้ังหมด  (2555 : รอยละ 48.5 และ 51.5) 
 

ตนทุนผลปาลมสดท่ีซ้ือจากภายนอก ลดลงรอยละ 19.9 โดยเกิดจากกลไกอุปสงคอุปทานของตลาด ในขณะท่ีตนทุน 
ผลปาลมสดจากสวนของบริษัทเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย คือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 จึงสงผลใหตนทุนผลปาลมสดท่ีใชในการ
ผลิตท้ังหมดของบริษัทลดลงรอยละ 14.1 ในขณะที่ตนทุนน้ํามันปาลมดิบตอตันของโรงสกัดเพ่ิมข้ึนจากป 2555 รอยละ 
17.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก คาบํารุงรักษาเครื่องจักรท่ีเพ่ิมขึ้นจากป 2555 รอยละ 29.7   
 

สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1043(2)/2548 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2548 สําหรับกิจการสกัดนํ้ามันปาลมดิบและเมล็ด
ในปาลมอบแหงขนาด 15 ตันตอชั่วโมง และสําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต ซ่ึงบริษัท
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 
100 ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับจากวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น  บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2552 
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สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2245(9)/2550 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากกาซ
ชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต ซ่ึงบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับ
การสงเสริม มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ บริษัทไดเริ่มใชสิทธิพิเศษดังกลาว
แลวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 
 

สิทธิพิเศษตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1262(2)/2550 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550 สําหรับกิจการผลิตเมล็ดพันธุปาลม  
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม 
มีกําหนดระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ซ่ึงกิจการท่ีควบคุมรวมกันยังไมไดเริ่มใชสิทธิ
พิเศษดังกลาว 
 
รายไดจากการขาย 
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสําหรับป 2556 ลดลงจากป 2555 จํานวน 184.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.0 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากราคาขายถัวเฉล่ียตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมลดลงรอยละ 22.0 และ 30.3 
ตามลําดับ แมวาปริมาณการขายน้ํามันปาลมดิบเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.8 และน้ํามันเมล็ดในปาลมเพ่ิมข้ึนรอยละ 50 ก็ตาม 
 
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร 

• บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 76.0 ของยอดขาย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากอัตรารอยละ 71.3 ในป 
2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ราคาขายถัวเฉล่ียตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม ท่ีลดลง
รอยละ 22.0 และ 30.3 ตามลําดับ  

• คาใชจายในการบริหาร ลดลง 4.2 ลานบาท เนื่องจากเงินเดือน ผลตอบแทนพนักงานและคาท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายท่ีลดลง  

• คาใชจายอื่น ๆ เพ่ิมขึ้น 4.1 ลานบาท เปนคาใชจายในการลมปาลมสวนกระบี่นอย  2.5 ลานบาทและดอกเบี้ย
จายจํานวน 1.6 ลานบาท ท่ีเกิดจากการกูยืมเงินในการซื้อท่ีดินสวนทับปริก จังหวัดกระบี่ 

 
กําไร 
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ท้ังในเรื่องการลดลงของรายไดจากการขายรอยละ 12 ท่ีมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายถัว
เฉลี่ยตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมท่ีลดลงรอยละ 22 และ 30.3 ตามลําดับ สงผลใหบริษัทและ
บริษัทยอย มีกําไรข้ันตน ลดลง 116.9 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26.5 ประกอบกับรายไดจากการขายขี้นํ้ามันท่ีลดลง 
24.4 ลานบาท ทําใหบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ ลดลง 107.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 32.7 และกําไรตอหุนในป 
2556 เทากับ 0.68 บาท (2555 :  1.01 บาท) 
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อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
กําไรสุทธิ ของบริษัทและบริษัทยอย ป 2556 ท่ีลดลง จํานวน 107.2 ลานบาท สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน ลดลง
จากรอยละ 31.42 ในป 2555 เปนรอยละ 20.02 ในป 2556 

 
อัตราการจายเงินปนผล 
ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป 2555 ในอัตราหุนละ 0.30 
บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของป 2555 อัตราหุนละ 0.60 บาท ดังนั้นเงินปนผลจายจากผลดําเนินงานของ
ป 2555 ท้ังสิ้นเทากับอัตราหุนละ 0.90 บาท คิดเปนรอยละ 89.11 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลว  
 
ในระหวางป 2556 บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลดําเนินงานของป 2556 ไปแลว ในอัตราหุนละ 0.20 
บาท รวมกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป 2556 อัตราหุนละ 0.40 บาท ดังน้ันเงินปนผล
จายจากผลดําเนินงานของป 2556 ท้ังสิ้นเทากับอัตราหุนละ 0.60 บาท คิดเปนรอยละ 88.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
แลว 

การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายของบริษัทท่ีกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป  
 
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก)  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 3.40 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักสุทธิ 324.05 ลานหุน) เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 ท่ีมีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 3.22 บาท 
(คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักสุทธิ 324.05 ลานหุน)   
 
2. ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย 

ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยท้ังหมด 1,500.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1,174.1 ลานบาท คิดเปน
เพ่ิมขึ้นรอยละ 27.8 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ลดลงเปนรอยละ 14.7 (2555 : รอยละ 27.8) สาเหตุหลักมา
จากรายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยท่ีสําคัญ ดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 17.4 ลานบาท เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีลดลง 
• ลูกหน้ีการคา ลดลง 38.5 ลานบาท  
• สินคาคงเหลือ ลดลง 74 ลานบาท โดยน้ํามันปาลมดิบลดลง 68.7 ลานบาท 
• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เพ่ิมขึ้น 442.7 ลานบาท ซ่ึงมาจากการลงทุนในสวนทับปริก ท่ีจังหวัดกระบี่ 
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3. แหลงท่ีมาของเงินทุน  
 
โครงสรางของเงินทุน บริษัทและบริษัทยอย มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในป 2556 เทากับ 0.36 เทา (2555 : 
0.13 เทา) เน่ืองมาจากหนี้สินในป 2556 จากการกูยืมเงินมาลงทุนในสวนทับปริก ท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 300 ลานบาท อยางไรก็
ตามโครงสรางเงินทุนของบริษัทยังคงมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป  
 
สวนของผูถือหุน แมวาบริษัทและบริษัทยอย จะมีกําไรสุทธิสําหรับป 2556 ท่ีลดลงจากป 2555 ถึง 107.2 ลานบาท แต
เน่ืองจากในระหวางป 2556 บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลลดลงจากป 2555 ถึง 194 ลานบาท จึงทําใหบริษัทและ
บริษัทยอย มีสวนของผูท่ีหุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากป 2555 จํานวน 58.6 ลานบาท 
 
หน้ีสิน  บริษัทและบริษัทยอย มีหน้ีสินทั้งหมด 398.9 ลานบาท ซ่ึงเปนหน้ีสินหมุนเวียน 162.3 ลานบาท และหนี้สินไม
หมุนเวียน 236.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2555 จํานวน 268.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 205.5 ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก 

• เจาหน้ีการคาลดลง 12.4 ลานบาท สวนใหญมาจากเจาหน้ีคาปุยลดลง 9.4 ลานบาท 
• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง 20.9 ลานบาท เน่ืองจากกําไรสุทธิและอัตราภาษีท่ีลดลง  
• สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 4.5 ลานบาท เน่ืองมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน 
• เงินกูยืมระยะยาว เพ่ิมขึ้น 300 ลานบาท ซ่ึงมาจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน มาลงทุนในสวน 

ทับปริก ท่ีจังหวัดกระบี่ 
 

สภาพคล่องทางการเงิน 
กระแสเงินสด สําหรับกระแสเงินสดของป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสดคงเหลือ 172.8 ลานบาท ลดลง 17.4 ลาน
บาท จากชวงเวลาเดียวกันของป 2555 ท่ีมีอยูจํานวน 190.2 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

• เงินสดท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานของป 2556 จํานวน 401.4 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2555 เปนจํานวน
เงิน 15.5 ลานบาท  สวนใหญมาจากลูกหน้ีการคาและสินคาคงเหลือท่ีลดลง ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน  

• เงินสดท่ีใชไปในกิจกรรมลงทุนของป 2556 จํานวน 556.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 ท่ีใชไป 
110.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 446.2 ลานบาท  เนื่องมาจากการการลงทุนในสวนทับปริก ท่ีจังหวัดกระบี่ 

• เงินสดท่ีไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินของป 2556 จํานวน 137.9 ลานบาท มาจากการกูยืมเงินมาเพ่ือลงทุน
ในสวนทับปริก จํานวน 300 ลานบาท ดังท่ีไดกลาวมาขางตน นอกจากน้ียังเปนเงินปนผลจายสําหรับผล
การดําเนินงานไตรมาส 4 สําหรับป 2555 และเงินปนผลจายระหวางกาลของ 6 เดือนสําหรับป 2556 
จํานวนเงิน 162.1 ลานบาท ซ่ึงลดลงจํานวน 194.3 ลานบาท จากป 2555 ซ่ึงจายปนผลไปเปนจํานวนเงิน 
356.4 ลานบาท 
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จากกระแสเงินสดท่ีไดมา/ใชไป จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหในป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีเงินสด
ลดลง 17.4 ลานบาท ประกอบกับเงินสดตนป 2556 จํานวน 190.2 ลานบาท ทําใหเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 
จํานวนเงิน 172.8 ลานบาท 
 
อตัราส่วนทางการเงิน 

• อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 1.65 เทา ในป 2556 ต่ํากวาป 2555 ซ่ึงเทากับ 
4.04 เทา สาเหตุหลักมาจากลูกหน้ีการคาและสินคาคงเหลือลดลง   

• อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองหมุนเร็วตอหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 1.30 เทา ต่ํากวาป 2555 ซึ่งเทากับ 
2.72 เทา สาเหตุหลักมาจากลูกหน้ีการคาลดลงและหนี้สินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้น   

• อัตราสวนกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 2.47 เทา ในป 2556 ต่ํากวา
ป 2555 ซ่ึงเทากับ 3.92 เทา มีสาเหตุหลักมาจากหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

4. รายจายลงทุน 
บริษัทมีรายจายลงทุนในเรื่อง การลงทุนในท่ีดินปลูกปาลม โครงการการปลูกปาลมทดแทนและการปรับปรุง

ประสิทธิภาพเครื่องจักร 
• บริษัทมีการลงทุนในท่ีดินปลูกปาลม สวนทับปริก จังหวัดกระบี่ เพ่ือชดเชยกับพ้ืนท่ีปลูกปาลมท่ีอาจไมได

รับการตอสัมปทานในอนาคต รวมถึงเพ่ือใหมีผลปาลมเขาสูกระบวนการผลิตเพียงพอกับกําลังการผลิตของ
นํ้ามันปาลมดิบดวย 

• โครงการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งเปนโครงการท่ีตอเน่ือง และไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2544 ไดเสร็จสิ้นลง
คิดเปนรอยละ 92.7 ของพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว (ไมรวมพ้ืนท่ีท่ีเปนสัมปทานของบริษัทยอย) สวนการปลูกปาลม
ทดแทนในพ้ืนท่ีท่ีเปนสัมปทานในสวนชัยบุรีและเคียนซา ซ่ึงจะหมดอายุในสิ้นป 2557 น้ันตองขึ้นอยูกับ
นโยบายการตออายุสัมปทานของรัฐบาล 

• รายจายลงทุนของบริษัทในอนาคตยังคงเปนการซื้อเครื่องจักร รถบรรทุกท่ีใชในการขนสงผลปาลมสดและ
อุปกรณ ทดแทนทรัพยสินท่ีเสื่อมสภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องใชท่ีสามารถทดแทนแรงงาน  
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ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 

จากการท่ีวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร ทําใหแนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทขึ้นอยู
กับปจจัยท่ีควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณนํ้าฝน ผลผลิตของวัตถุดิบท่ีออกสูตลาดในแตละฤดูกาล และ
ความผันผวนของราคานํ้ามันปาลม นอกจากนี้ยังมีปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหน่ึงไดแก เร่ืองการตออายุสัมปทานท่ีดินท่ีจะ
หมดในป 2557 ซ่ึงยังคงมีความไมแนนอน ข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาล 

นอกจากนี้ จากการท่ีมีโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบเพ่ิมจํานวนข้ึนทุกป สงผลใหการซ้ือผลปาลมสดจากภายนอกมี
การแขงขันกันอยางรุนแรง โดยไมใสใจเรื่องคุณภาพของผลปาลม  ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ
การดําเนินงานของบริษัทในอนาคตท้ังสิ้น  

อางถึง “ปจจัยเส่ียง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน” ท่ีไดกลาวไปแลวขางตน 
 
คาตอบแทนของผูสอบบญัช ี

 

1)  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัท บริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน  
โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีดังนี้ 
 

คาสอบบัญชี (บาท) ป 2556 ป 2557 
ของบริษัท 930,000 930,000
ของบริษัทยอย 1 บริษัท  60,000 60,000
ของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 295,000 295,000

รวม 1,285,000 1,285,000
 

2)  คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษัทไดมีการจายคาตอบแทนการตรวจสอบรายการนําเขาเครื่องจักรและรายงานผลการดําเนินงานท่ี
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากโครงการ BOI ดังนี้ 
 

คาตรวจสอบโครงการ BOI  (บาท) ป 2556 ป 2557 
ของบริษัท 100,000 200,000
ของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน -0- 100,000

รวม 100,000 300,000
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 
และเลขานุการบริษัท 
 
1. กรรมการและผูบริหารของบรษิัทฯ 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร ตําแหนง 

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

2.  นางสาวอญัชลี สืบจันทศิริ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

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

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

5.  นายวัง ชาง ยิง กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ 
กรรมการสรรหา 

6.  นายอําพล สิมะโรจนา กรรมการบริหาร 

7.  นางสาวปยธิดา สุขจันทร กรรมการบริหาร 

8.  นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต เลขานุการบริษัทและ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. นางยุพดี โอภาสพิมลธรรม ผูจัดการฝายขายและประกันคณุภาพ 

10. นายสุภัทรพงศ ชาญพานิชย ผูจัดการฝายโรงงาน 

11. นายศรุต ชลธาร ผูจัดการฝายสวน 

12. นางสาวเทียมรส จินะกัน ผูจัดการแผนกบัญช ี

13. นายชณตัถ แสงอรุณ ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

 
หมายเหตุ : กรรมการลําดับท่ี 2, 6 และ 7 เปนกรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทตามท่ีกําหนดในหนังสือ

รับรอง 
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รายละเอียดของกรรมการและผูบรหิารของบริษัท 

1. นายธรีะ วภิูชนนิ 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา 
อาย ุ    65 ป 
สัญชาต ิ    ไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ 3 บริษัท 
- กรรมการ 5 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  19 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2538) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คณุวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

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

ตําแหนงในกิจการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
- ไมมี – 

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

การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง เขาประชุม 4 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4 ครั้งเขาประชุม4 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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2. นางสาวอัญชลี  สบืจนัทศิร ิ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
อาย ุ    55 ป 
สัญชาต ิ    ไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท   ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  2 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  11 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2546) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

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

การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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3. ดร. วิลาศ สินสวัสด์ิ  
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน,  
ประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ    70 ป 
สัญชาต ิ    ไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  1 บริษัท  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  21 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2536) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 29/2004 
    ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 4/2005 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 56/2005 
    ประกาศนียบตัร Finance for non-finance Director (FND) รุนท่ี 15/2005 
    ประกาศนียบตัร Improving the Quality of Financial  
    Reporting (QFR) รุนท่ี 3/2006 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
 - ไมมี - 
ตําแหนงในกิจการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
 - ไมมี - 
ตําแหนงในกิจการอื่น 

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

การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง เขาประชุม 4 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4 ครั้งเขาประชุม4 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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4. นายเสงี่ยม สนัทัด 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการสรรหา 
อาย ุ    67  ป 
สัญชาต ิ    ไทย 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  1 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  2 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2555) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คณุวุฒิทางการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    ประกาศนียบตัรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง  

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

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

ตําแหนงในกิจการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)  
- ไมมี - 

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

การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 8 ครั้ง เขาประชุม 8 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง เขาประชุม 4 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4 ครั้งเขาประชุม4 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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5. นายวงั ชาง ยิง  
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    53  ป 
สัญชาต ิ    สิงคโปร 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  2 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  15 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2542) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),  

   Oxford University ประเทศอังกฤษ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ตําแหนงในกิจการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)  

 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเน่ียนฟรอสท จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด 
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด 

ตําแหนงในกิจการอื่น 
 กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 

การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4 ครั้งเขาประชุม3 ครั้ง 
 - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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6. นางสาวปยธิดา  สุขจันทร  
กรรมการบริหาร 
อาย ุ    45 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
สัญชาต ิ    ไทย 
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  2 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  11 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2546) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรญิญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

จัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ตําแหนงในกิจการอื่น 

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

การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 7 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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7. นายอาํพล สิมะโรจนา 
กรรมการบริหาร 
อาย ุ    57 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  ไมม ี
สัญชาต ิ    ไทย 
จํานวนบริษัทจดทะเบยีนท่ีดํารงตําแหนง 

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท 
- กรรมการ  2 บริษัท 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  1 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2556) 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตร ีวิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน 37/2003 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 

 กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ตําแหนงในกิจการอื่น 

 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 
 ผูจัดการสวน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด 

การเขารวมประชุมป 2556 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขาประชุม 6 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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8. นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต  
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    73 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.07 
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนติบัณฑิตไทย 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมด)ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ 

 ทนายความ สํานักงานสัก กอแสงเรือง 
 

9. นางยุพดี โอภาสพมิลธรรม  
ผูจัดการฝายขายและประกันคณุภาพ 
อาย ุ    60 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ  รอยละ 0.01 
ความสัมพันธทางครอบครัว  
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

 นักเคมี บริษัท เอสจีเอส ฟารอิสต จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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10. นายสุภัทรพงศ ชาญพานิชย 
ผูจัดการฝายโรงงาน 
อาย ุ    46 ป  
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปรีญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

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

 

11. นายศรุต ชลธาร 
ผูจัดการฝายสวน 
อาย ุ    52 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  พัฒนบริหารศาสตรมหาบณัฑิต  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
    วทบ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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12. นางสาวเทียมรส จินะกัน 
ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน 
อาย ุ    55 ป 
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

 หัวหนางานบัญชีการเงิน  บริษัท ใบยาเอเชียอาคเนย จํากัด 
 หัวหนางานบัญชีการเงิน  บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด 

 

13. นายชณัตถ  แสงอรุณ 
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
อาย ุ    52 ป  
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว  
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
    ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัย รามคําแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ 

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

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:      ปจจุบัน    อดีต 
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2. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีดํารงตาํแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษทั
ยอย และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีดํารงตําแหนงเปนกรรมการและ
ผูบริหารของบรษิัทยอย และบรษิัทท่ีเก่ียวของกัน มีรายนามดังตอไปนี ้
 

ชื่อ บริษัท

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน บริษัทยอย 
กิจการท่ี
ควบคุม
รวมกัน 

LST UFC UNF 
บจก.
พันธศรี
ววิัฒน 

บจก.
พันธศรี 

บจก.
ประจักษ 
ววิัฒน  

บจก. 
สยามเอ
ลิทปาลม

1 นายวัง ชาง ยิง / // X X     
2 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ // //   / / / X 
3 นางสาวปยธดิา สุขจันทร // // / / / //
4 นายอําพล สิมะโรจนา // //       

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



แบบ 56-1                                                                                              บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทยอย 
 

บริษัทฯมิไดรายงานรายช่ือกรรมการของบริษัทยอย เน่ืองจากบริษัทยอยมีรายไดไมเกินกวารอยละ 10 
ของรายไดรวม ตามงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ป 2556 ถือไดวาเปนบริษัทยอยท่ีไมมีนัยสําคัญตามประกาศ
ของ กลต.  
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนา
งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 
 เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อผูตรวจสอบ
บัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหนาท่ีตรวจสอบภายในของบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส  
 

ประวัติผูตรวจสอบภายใน 
 

นายอภิรักษ อติอนุวรรตน  
หุนสวนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
อายุ     43 ป   
สัดสวนการถอืหุนในบริษัท   ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร   ไมม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญช)ี คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปรญิญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

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

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจําป 
ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประสบการณ 
 หุนสวนงานตรวจสอบบญัชี บรษิัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  
 ตรวจสอบภายใน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จํานวน 14 ป 
 ตรวจสอบภายใน บริษัท ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 9 ป 

 
 

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

สารประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 
ในป 2556 บริษัทไดสูญเสียคุณสมชัย จงสวัสด์ิชัย อดีตรองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ซึ่งจากไป
ในขณะอายุ 54 ป คุณสมชัยเปนผูซึ่งทุมเทแรงกายแรงใจตลอดชีวิตการทํางานใหกับบริษัทมากวา 15 ป นับไดวา
เปนผูมีคุณูปการตอบริษัทอยางยิ่ง นอกจากนั้น คุณสมชัยยังมีบทบาทในเวทีอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศ
ไทย โดยไดดํารงตําแหนงนายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม ในชวงป 2540 – 2541 และเปนรองนายกสมาคมโรง
สกัดน้ํามันปาลม ในชวงป 2545 – 2556 
 
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคุณอัญชลี สืบจันทศิริ ใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการแทนคุณสมชัย โดยให
มีผลตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2556 คุณอัญชลีไดรวมงานกับบริษัทในตําแหนงกรรมการบริหารมาเปนเวลา 10 ป ซึ่ง
เปนผูบริหารงานรวมกับคุณสมชัยมาโดยตลอด จึงนับวาเปนผูมีประสบการณและความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
น้ํามันพืชเปนอยางดี 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 
ป 2556 ปริมาณผลปาลมสดท้ังประเทศมีประมาณ 12 ลานตัน สูงสุดเปนประวัติการณ และสูงขึ้นตอเนื่องติดตอกัน
มา 4 ป จากพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีใหผลผลิตแลวประมาณ 4 ลานไร คิดเปนผลผลิตโดยเฉล่ียตอไรท่ี 3 ตัน (2555 : 2.75 
ตันตอไร) จํานวนเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมีมากกวา 1.28 แสนครัวเรือน มีรายไดจากการปลูกปาลมน้ํามัน
ประมาณ 6 หมื่นลานบาทตอป โดยในชวงตนป 2556 ราคาน้ํามันปาลมดิบ ถูกกําหนดท่ีกิโลกรัมละ 25 บาท และ
ผลปาลมสดท่ีกิโลกรัมละ 4 บาท (อัตราการสกัดน้ํามันท่ีรอยละ 17) ตามโครงการ “ดูดซับน้ํามันปาลมดิบออกจาก
ระบบตลาด ป 2555/56” ของภาครัฐ หลังจากนั้น ราคาน้ํามันปาลมดิบเคล่ือนไหวแคบๆ ระหวาง 23 - 25 บาท/
กิโลกรัม จนกระท่ังปลายป 2556 ราคาน้ํามันปาลมปรับตัวขึ้นไปท่ีประมาณ 28 - 33 บาท/กิโลกรัม สวนหนึ่ง
เนื่องจากปริมาณน้ํามันปาลมดิบคงเหลือในระบบลดลงจาก 384,818 ตันในเดือนมกราคม เหลือ 203,999 ตันใน
เดือนธันวาคม ธุรกิจไบโอดีเซลเตรียมพรอมท่ีจะผลิต B7 ตามนโยบายภาครัฐ ท่ีเดิมคาดวาจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 
1 มกราคม 2557 อยางไรก็ตาม ปริมาณน้ํามันปาลมดิบคงเหลือในระบบที่ลดลงต่ํากวา 2 แสนตัน ในชวงปลายป 
2556 และตนป 2557 ทําใหกระทรวงพลังงานประกาศปรับลดสัดสวนการผสมน้ํามันปาลม 5% ลงเหลือ 4% มีผล
ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557 และชะลอการบังคับใช B7 ออกไปกอน เพ่ือบรรเทาผลกระทบตอภาคธุรกิจอาหาร
และแรงกดดันทางดานราคา 
 
ดานปริมาณผลปาลมสดท่ีเขาสูกระบวนการผลิตของบริษัทในป 2556 พบวามีปริมาณใกลเคียงกับป 2555   มี
สัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทคิดเปนรอยละ 46.9 และ 53.1 ของผลปาลม
สดท่ีใชในการผลิตท้ังหมด เปรียบเทียบกับรอยละ 48.5 และ 51.5 ในป 2555 ตามลําดับ 
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ผลการดําเนินงาน 
 
ป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิท่ี 220.6 ลานบาท (2555 : 327.8 ลานบาท) คิดเปนลดลงรอยละ 32.7 เปนผลมาจาก
ราคาขายเฉล่ียของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบลดลงเมื่อเทียบกับป 2555 ในขณะท่ีตนทุนขายของ
น้ํามันปาลมดิบสูงขึ้น เนื่องจากตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น  ปริมาณน้ํามันปาลมดิบท่ีบริษัทขายในป 2556 เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 10.8 ในขณะท่ีราคาขายน้ํามันปาลมดิบเฉล่ียตอหนวยลดลงรอยละ 22 และแมวาบริษัทจะมีรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
การขายผลปาลมสด การจําหนายเมล็ดพันธุและตนกลาปาลม และการจําหนายกระแสไฟฟา แตโดยรวมแลวบริษัท
มีรายไดจากการขายลดลง 184.1 ลานบาทเปน 1,352.4 ลานบาท (2555 : 1,536 ลานบาท) หรือลดลงคิดเปนรอย
ละ 12  
 
การผลิตและการลงทุน 
 
นอกเหนือจากการลงทุนซื้อท่ีดินในจังหวัดกระบ่ีเพ่ือทําสวนปาลม  ในป 2556 บริษัทไมมีการลงทุนในโครงการที่ใช
เงินลงทุนเปนจํานวนมาก แตจะเนนไปในเรื่องของการซอมบํารุงเปนหลัก  
 
สําหรับโครงการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 1 เมกะวัตต ตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) บริษัทไดรับการอนุมัติจากการไฟฟาสวนภูมิภาคในเดือน
ธันวาคม 2556 เปนท่ีเรียบรอยแลว และคาดวาจะสามารถผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาไดภายไดไตรมาสแรกของ
ป 2557  
 
ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
 
บริษัทยังคงมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม โดยใน
แตละป บริษัทไดเขารวมสนับสนุนและสานตอโครงการตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยลดผลกระทบจากการผลิต
ปาลมน้ํามัน และน้ํามันปาลมท่ีมีตอสภาวะโลกรอน  รวมทั้งเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธภาพและภาพลักษณท่ีดี
ระหวางโรงงานกับชุมชนโดยรอบอยางสม่ําเสมอและถือปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป 
 
สําหรับโครงการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil) ซึ่งบริษัทไดขอรับการรับรองในรูปแบบ Mass Balance (MB) ท้ังในสวนของสวนปาลมและโรงงานสกัด
ของบริษัท และสวนปาลมของเกษตรกรรายยอยท่ีอยูในโครงการนี้ บริษัทไดรับการรับรองเปนท่ีเรียบรอยแลวเมื่อ
วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556 โดยสามารถผลิตและจําหนาย CPO ท่ีมี RSPO Certified ไดท่ี 20,000 ตันตอป   
 
ดานทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมองคกร 
 
บริษัทใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมใหพนักงานมี
ความรูความสามารถ โดยบริษัทมีการวางแผนฝกอบรมพนักงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งเปนแนวทางของการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตของทั้งพนักงานและองคกรไปพรอมกัน  
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ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน  ใครถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา และคูคา ท่ี
ใหความไววางใจ และใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีตลอดมา 
 
 

 
นายธีระ วิภูชนิน              นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 
ประธานกรรมการ      รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลท่ีปรากฏในรายงานประจําป
แลว เห็นวางบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ
จัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัด
ใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ี
ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  

 

ในการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการ
ตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
การดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีระบบสารสนเทศการ
ส่ือสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โดยไมพบการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ท่ี
เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ 
และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว 

 
 

 
นายธีระ วิภูชนิน       นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 
ประธานกรรมการ       รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
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รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระดังตอไปนี้ 

นายธีระ วิภูชนิน   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดร.วิลาศ สินสวัสด์ิ   กรรมการตรวจสอบ 
นายเสงี่ยม สันทัด   กรรมการตรวจสอบ 
นายยุทธ ศักด์ิเดชยนต  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาท่ี และความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 4 ครั้ง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
 1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินของบริษัท เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตอง
และครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอฝายบริหาร 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2556 สรุปไดวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในใน
สวนสําคัญท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการท่ีมีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองท่ีเปน
สาระสําคัญ 

 3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหขอเสนอแนะที่มี
ประโยชนตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยาง
เหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 นอกจากน้ี ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมี
ผูบริหารเขารวมประชุมดวยจํานวน 1 ครั้ง ซึ่งผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชีภายนอกอยางครบถวน
และไมพบขอบกพรองใดๆ  

 4. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมท่ีจะมีผล
บังคับใช และการเตรียมความพรอมของบริษัท 

 5. พิจารณาหลักเกณฑการสํารวจและแนวทางการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพยฯ ไดปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ 
ASEAN CG Scorecard  โดยจะนําหลักเกณฑนี้มาใชประเมินในป 2557 และประเมินจากขอมูลท่ีเปดเผยในป 
2556  

 6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท 

 7. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เพ่ือแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2557 ตอไป พรอม
กับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2557 
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 8. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Government Self Assessment) เพ่ือเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแล
กิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม
พบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ 
 

 
นายธีระ วิภูชนิน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
13 กุมภาพันธ 2557 


