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สวนที่ 1 ขอมูลสรุปบริษัท
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัด ในเดือน
กันยายน 2517 และไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2539 ปจจุบัน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในดานการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปาลม, ไขมันผสม, เนย
เทียม, และครีมขจัดคราบ ซึ่งจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคา
หลายเครื่ อ งหมาย อาทิ น้ํ า มัน พืช ภายใต เ ครื่ อ งหมายการค า “หยก”, เนยเที ย มและไขมั น ผสม
ภายใตเครื่องหมายการคา “เซสท”, “หยก”, “แสงจันทร”, “ใบไมทอง” และ “ เอชฟูด” ฯลฯ เปนตน
นอกจากนั้น บริษัทยังเปนผูจัดจําหนายและสงออกผลิตภัณฑน้ําปลาแท ภายใตเครื่องหมายการคา
“หยก” ปจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานกลั่นน้ํามัน ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู มีกําลังการผลิต
255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย และมีโรงงานสกัด
น้ํามันปาลม ตั้งอยูที่จังหวัดตรัง มีกําลังการผลิต 336,960 ตันตอป
ในป 2546 บริษัทฯ มีการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จากรอยละ 24 เปน รอยละ 66 ทําใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมมาเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
สําหรับการเปลี่ยนในดานการดําเนินงานที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก บริษัทกําลังอยูใน
ระหวางการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตในสวนของแผนกไขมันผสมและมาการีน
จากระบบ Manual สูระบบ Automation มูลคาเงินลงทุนประมาณ 73 ลานบาท โดยบริษัทไดรับสิทธิ
ประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมสงเสริมการลงทุน (BOI) การปรับปรุง
ครั้งนี้จะทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑดียิ่งขึ้น รวมถึงการที่บริษัทไดปรับเปลี่ยนรูปโฉมบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑไขมันผสมและมาการีน ขนาดบรรจุถุง 1 กิโลกรัม ตราเซสทโกลด เซสท หยก และ
ใบไมทอง เพื่อใหมีรูปลักษณที่สวยงามสะดุดตายิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯคาดวาโครงการดังกลาวจะแลว
เสร็จในไตรมาสที่ 4 ของป 2547
นอกจากนี้บริษัทกําลังเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนระบบมาตรฐานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยคาดวาจะไดรับการรับรองภายในกลางป 2547
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
สํานักงานใหญ
นา

: โรงกลั่นน้ํามันปาลม (REFINERY) /
โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ (CRUSHING MILL)
: เลขที่ 947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบาง
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บมจ.579
www.lamsoongroup.com.sg
02-361 8959-87
02-361 8988-9

เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:
:

โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

99/9 หมู 2 ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา
จ.ตรัง 92150
075-267 275, 075-267 268
075-267 265

ทุนที่ออกและชําระแลว
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว
มูลคาที่ตราไวหุนละ

:
:
:

820,000,000 บาท
82,000,000 หุน
10 บาท

236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท
ต.แพรกษา อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
02-709 3610-24
02-324 0640
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2.1 ปจจัยเสี่ยง
1.

การเปดเขตการคาเสรี AFTA
การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซึ่งประเทศไทยไดปรับลด
ภาษีนําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามัน
ปาลมบริสทุ ธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติ
และวิธีการนําเขาดังกลาว ซึ่งถาหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบตอเกษตรกรราย
ยอยซึ่งมีผลผลิตตอไรต่ํา ในสวนของโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็จะไดรับผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ํามัน
ปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น ก็จะเกิดขึ้น
จากการที่มีผูนําเขาน้ํามันปาลมบริสทุ ธิม์ าแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัท แตในขณะเดียวกันบริษัท
ก็มีมาตรการรองรับไวแลว คือบริษทั ก็จะนําเขาน้ํามันปาลมดิบไดในราคาใกลเคียงกับตลาดโลก ซึ่ง
ทําใหบริษัทสามารถใชกําลังการผลิตไดเต็มที่ โดยมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยที่ลดลง
2.

ราคาน้ํามันปาลมผันผวนและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและราคาตลาดโลก
จากปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2546 ที่สูงกวาป 2545 ถึง
29% และ 35% ตามลําดับ แตราคาน้ํามันปาลมดิบกลับไมไดเปลีย่ นแปลงมากนักจากป 2545 ทั้งนี้
เนื่องจากในชวงป 2546 ราคาตลาดโลกโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงกวาป 2545 และในชวงไตรมาส 2
และ 3 ผูประกอบการมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบถึงประมาณ 86,000 ตัน เพื่อลดอุปทานสวนเกิน
ในประเทศลง ราคาน้ํามันปาลมในประเทศที่ควรจะปรับลดลงตามอุปทานสวนเกิน จึงสามารถยืนได
ในระดับใกลเคียงกับป 2545 ทําใหเห็นวาการคาดการณราคาน้ํามันปาลมนั้นมีความไมแนนอนสูง
เนื่องจากมีปจจัยที่สงผลกระทบหลายดาน ที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการบริหารจัดการสินคาคง
คลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจะตองระมัดระวัง ฝายบริหารจะตองประมาณการราคาและ
ปริมาณน้ํามันปาลมดิบทีบ่ ริษัทจะซื้อเขามาเพื่อเปนสินคาคงคลังใหอยูในระดับทีเ่ หมาะสม เพื่อเขาสู
กระบวนการผลิตออกมาเปนสินคาสําเร็จรูปตอไป เพราะถาหากสตอคน้ํามันปาลมดิบไวในราคาสูง
ก็จะทําใหเกิดความเสียหายได ทั้งนี้เนื่องจากบริษทั ไมสามารถปรับราคาขายน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
เพราะจะทําใหไมสามารถแขงขันดานราคากับคูแขงได อยางไรก็ตาม บริษทั ไดเตรียมมาตรการ
รองรับไว คือ การติดตามปริมาณผลปาลมสดในประเทศที่จะออกสูต ลาดในแตละฤดู รวมทั้ง การ
ติดตามสถานการณตลาดโลกอยางใกลชดิ ไมเฉพาะตลาดน้ํามันปาลมเทานั้น แตรวมถึงน้ํามันพืช
ชนิดอื่นที่เกี่ยวของดวย
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1) ประวัติความเปนมา
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษทั จํากัด โดยนาย
ธงชัย ผะเดิมชิต ซึ่งมีความสัมพันธทางเครือญาติกบั ผูบริหารของกลุม Lam Soon เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2517 ซึ่งจดทะเบียนครั้งแรกในชื่อ บริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
5.0 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 100 บาท
ในระยะแรกบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ประกอบธุรกิจการนําเขาน้ํามันปาลมโอเลอีนจาก
ประเทศมาเลเซีย มาบรรจุหีบหอและจําหนายในประเทศไทย รวมถึงประกอบธุรกิจนําเขาผลิตภัณฑที่
ผลิตโดย กลุม Lam Soon จากประเทศสิงคโปร และตอมาในป 2521 ไดเริ่มดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของกับการกลั่นน้ํามันปาลมเอง โดยไดตั้งโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมขึ้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ โดยไดรับความรวมมือจากกลุม Lam Soon จากประเทศมาเลเซีย ทางดาน
เทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากกลุม Lam Soon เปนกลุมที่มีความชํานาญทางดานการดําเนินธุรกิจโรง
กลั่นน้ํามันปาลม
จากความสัมพันธอันดีที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน กลุม Lam Soon ในประเทศสิงคโปร ได
มอบหมายใหผูบริหารของบริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนผูกอตั้งบริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อเดือนเมษายน 2526 เพื่อวัตถุประสงคที่จะเขามาดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมของบริษัท น้ํามัน
พืชกรุงเทพ จํากัด ตอมาเดือนสิงหาคม 2527 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด และบริษัท ล่ําสูน
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไดมีการสลับชือ่ บริษัทกัน เพื่อใหโรงกลั่นของบริษทั ฯ เปนที่ยอมรับกันในกลุม
ลูกคา ตั้งแตนั้นเปนตนมากลุม Lam Soon ไดเขามามีสวนในการบริหารงานของบริษทั ฯ รวมทั้งให
ความชวยเหลือทางดานการผลิต และการวิจัยและพัฒนาใหกับบริษทั ฯ
บริษทั ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผลิตภัณฑน้ํามันปาลม และ
แตงตั้งใหบริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนาย ตอมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529
บริษทั ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด และในเดือน
มิถุนายน 2537 บริษัทฯไดเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงาน โดยดําเนินธุรกิจเปนทั้งผูผลิตและจัด
จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑน้ํายาลางจาน และในขณะเดียวกันบริษัท น้ํามันพืช
กรุงเทพ จํากัดไมไดมีกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ อีกตอไป
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2538 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหบริษัทฯนําหุนสามัญของบริษทั ฯเขาซื้อ
ขายในตลาดฯไดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539
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รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมบริษัทล่ําสูง
กลุมบริษัท Lam Soon เปนบริษทั ขามชาติที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูท ี่ประเทศสิงคโปร ธุรกิจหลัก
ของกลุม คือ เปนผูผลิตสินคาอุปโภคและบริโภค ในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต และจัดจําหนาย
สินคาดังกลาวไปทัว่ โลก ในประเทศไทยกลุมบริษัท Lam Soon ไดเขามาดําเนินธุรกิจภายใตชื่อ บริษัท
ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด โดยทางกลุมบริษทั Lam Soon ได ใหความสนับสนุนทางดานการผลิต และ
การวิจัยและพัฒนา แกบริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด โดยไมมีคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และกลุม Lam
Soon ก็ใหความเปนอิสระในการบริหารการดําเนินธุรกิจ ใหแกกลุมผูบริหารซึ่งเปนคนไทย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษทั ฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษทั สหอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม
จํากัด (มหาชน) ทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.40 ณ สิ้นป 2545 เปนรอยละ 66.29
บริษทั ดังกลาวจึงเปลีย่ นสถานะจากบริษทั รวมเปนบริษัทยอย
ในป 2546 บริษัทฯกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตในสวนของ
แผนกไขมันพืชผสมและมาการีนจากระบบ Manual สูระบบ Automation โดยมีมูลคาการลงทุน
ประมาณ 73 ลานบาท การปรับปรุงระบบการผลิตครั้งนี้ บริษทั ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและคาดวาจะเริ่มทําการผลิตไดภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2547
นอกจากนั้นบริษัทยังไดปรับเปลีย่ นโฉมบรรจุภัณฑถุงไขมันพืชผสมและมาการีนขนาด 1 กิโลกรัม ตรา
เซสทโกลด เซสท หยก และใบไมทองใหมีรูปลักษณทสี่ วยงามสะดุดตายิ่งขึ้น
ในป 2546 บริษัทกําลังเริ่มเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนระบบมาตรฐานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยคาดวาจะไดรับการรับรองภายในกลางป 2547
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2) การประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรง
กลั่นน้ํามันปาลม (REFINERY) โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 700 ตันตอวันหรือ 255,500
ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้น บริษทั ฯยังเปนผูจัด
จําหนายและสงออกผลิตภัณฑน้ําปลาแท ภายใตเครื่องหมายการคา “หยก” ในปจจุบันบริษทั ฯ มี
ผลิตภัณฑหลักดังตอไปนี้
1. น้ํามันปาลม (Palm Oil)
1.1 น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil)
1.2 น้ํามันปาลมโอเลอีน (RBD Palm Olein/Cooking Oil)
1.3 น้ํามันปาลมสเตียรีน (RBD Palm Stearin)
1.4 ไขมันผานกรรมวิธีไฮโดรจิเนต (Hydrogenated Fat)
1.5 กรดไขมันอิสระ (Palm Fatty Acid)
1.6 น้ํามันเมล็ดในปาลมบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil)
2. น้ํามันมะพราว (Coconut Oil)
3. น้ํามันถั่วเหลือง (Soybean Oil)
4. น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน (Sunflower Seed Oil)
5. น้ํามันขาวโพด (Corn Oil)
6. ไขมันผสม (Shortening)
7. มาการีน (Margarine)
8. ครีมขจัดคราบ (Stain-Removing Cream)
9. น้ําปลาแท (Pure Fish Sauce)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) เพิ่มจากกลุมบรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพ อีกรอยละ 41.97 สงผลให ณ สิ้นป
2546 บริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
รอยละ 66.29 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จึงเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมมา
เปนบริษัทยอย บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีบริษัทยอย คือ บริษัท พันธศรี
วิวัฒน จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุน 100 % บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย เปนบริษัทที่ดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน โดยมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและโรงงาน
สกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมเปนของตนเอง มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 44,440 ไร หรือ 7,110 เฮคเตอร มี
ผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และผลิตภัณฑอื่น ซึ่งไดแก เมล็ดในปาลม,
กากเมล็ดในปาลม มีโครงสรางการถือหุนดังนี้
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บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย)
66.29%
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
99.98%
บจ. พันธศรี
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

99.99%

99.99%

บจ. พันธศรีวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี)

บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)
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3) โครงสรางรายไดของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ/บริการ
น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
เมล็ดในปาลม
กากเมล็ดในปาลม
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย
มูลคาการจําหนายในประเทศ :
น้ํามันพืช
ไขมันผสมและมาการีน
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนายในประเทศ
มูลคาการจําหนายตางประเทศ :
น้ํามันพืช
ไขมันผสมและมาการีน
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย
ตางประเทศ
รวมมูลคาการจําหนาย
หัก สินคาคืนและสวนลดการคา
มูลคาการจําหนายสุทธิ

ดําเนินการ
ป 2546
ป 2545
โดย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
%
%
บริษัท
520 87.03
ยอย*
บริษัท
43
7.26
ยอย*
บริษัท
5
0.86
ยอย*
บริษัท
9
1.55
ยอย*
บริษัท
20
3.30
ยอย*
597 100.00
บริษัท
บริษัท
บริษัท

2,733
381
17
3,131

81.65
11.39
0.51
93.55

1,999
319
19
2,337

75.66
12.07
0.72
88.46

1,982
270
27
2,279

80.86
11.02
1.10
92.98

บริษัท
บริษัท
บริษัท

212
4
216

6.33
0.12
6.45

301
0.50
3
305

11.40
0.02
0.11
11.54

171
0.2
1
172

6.98
0.01
0.04
7.02

3,347
6

100.00

2,642
8

100.00

2,451
9

100.00

บริษัท

3,341

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม/ยอย

2,634
26.84
%

อัตราเพิ่ม(ลด) ของมูลคาการจําหนาย

รายไดอื่นๆ

หนวย:ลานบาท
ป 2544
จํานวนเงิน
%

12
65

2,442
7.86%

13
8

15
21

หมายเหตุ : *เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําให
อัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24 เปนรอยละ 66 ทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย
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2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
1) ลักษณะผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑหลัก
1. น้ํามันพืช
1.1 น้ํามันปาลม
(Palm Oil)
1.1.1 น้ํามันปาลม
บริสุทธิ์
(RBD Palm
Oil)
1.1.2 น้ํามันปาลม
โอเลอีน
(RBD Palm
Olein)

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

ลูกคากลุมเปาหมาย

การจัดจําหนาย

-

- ใชเปนสวนผสมในการทํานมขน
หวาน และไอศครีม
- ใชเปนน้ํามันทอดบะหมี่กึ่งสําเร็จ
รูป, มันฝรั่ง

- โรงงานผลิตนมขนหวาน
- โรงงานทําไอศครีม
- โรงงานทําบะหมี่กึ่งสําเร็จ
รูป

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200ลิตร

หยกไฮ-เอ, แสง
จันทร, ไนฟ

- ใชบริโภคโดยตรง
- ใชเปนสวนผสมในการทําขนมปง
และขนมขบเคี้ยวตาง ๆ

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

- บริษัทฯ ใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตไขมันผสมและ
มาการีน
- โรงงานทําสบู
- โรงงานทําอาหารสัตว
- โรงงานทําสบู
- โรงงานทําอาหารสัตว
- โรงงานผลิตยา
- โรงงานผลิตน้ํามันเครื่อง

- บรรจุขวดขนาด 0.25, 0.5, 1,
2, และ 5 ลิตร
- บรรจุปบขนาด 13.75 และ18
ลิตร
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร
- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

1.1.3 น้ํามันปาลม
สเตียรีน
(RBD Palm
Stearin)

-

- เปนวัตถุดิบในการทําสบู, ไขมัน
ผสม, มาการีน และ Hydrogenated
Fat
- เปนวัตถุดิบในการทําอาหารสัตว

1.1.4 กรดไขมัน
อิสระ
(Palm Fatty
Acid)

-

- ใชเปนวัตถุดิบในการทําสบู และ
อาหารสัตว
- ใชเปนสวนผสมในยา
- ใชเปนวัตถุดิบในการทําน้ํามัน
เครื่อง

1.1.5 น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมบริสุทธิ์
(RBD Palm
Kernel Oil)

-

1.2 น้ํามันมะพราว
(Coconut Oil)

หยก

- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทําสบู
กอน,สบูเหลว
- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแชมพู
ใส
- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไขมัน
ผสม,มาการีน และ
Hydrogenated Fat
- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไขมัน
ผสม,มาการีน และ
Hydrogenated Fat
- ใชเปนสวนผสมในการทําไอศครีม
- ใชเปนสวนผสมในการทําเบเกอรี่

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

- อุตสาหกรรมผลิตสบู
- อุตสาหกรรมผลิตแชมพู

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

- โรงงานทําขนม, ไอศกรีม
- รานเบเกอรี่

- บรรจุปบขนาด 13.75 และ18
ลิตร
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร
- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
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แบบ 56-1

ผลิตภัณฑหลัก

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

1.3 น้ํามันถั่วเหลือง
(Soybean Oil)

หยก

- ใชบริโภคโดยตรง

1.4 น้ํามันเมล็ดดอก
ทานตะวัน
(Sunflower Oil)
1.5 น้ํามันขาวโพด
(Corn Oil)
2. ไขมันผสมและมา
การีน

หยก

- ใชบริโภคโดยตรง

หยก

ลูกคากลุมเปาหมาย

การจัดจําหนาย

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร
- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

2.1 ไขมันผสม
(Shortening)

เซสท, หยก, แสง
จันทร, ใบไมทอง
,ฟรายอิ้ง, ฟราย
ฟราย, ไฮแฟท-เค
วัน, โดแฟท

- ใชเปนทอดอาหารตางๆแทนน้ํามัน
พืช เพื่อใหอาหารที่ทอดมีสีเหลือง
ไมอมน้ํามัน และอาหารที่ไดจะคง
ความกรอบไดนานและไมมีกลิ่นหืน
- ใชเปนสวนผสมในการทําขนม

- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมขนม
- รานอาหารฟาสตฟูด
- รานเบเกอรี่
- รานคาสง

- บรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- บรรจุกลอง ขนาด 16 กิโลกรัม
- บรรจุปบ 15 กิโลกรัม
- ขนาดบรรจุพิเศษตามคําสั่งซื้อ
ของลูกคา

2.2 มาการีน
(Margarine)

เซสท, หยก, เอช - ใชเปนสวนผสมในการทําขนมปง,
ฟูด, แสงจันทร,
เคก, คุกกี้ เปนตน
ใบไมทอง

- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมขนม
- รานอาหารฟาสตฟูด
- รานเบเกอรี่
- รานคาสง

-บรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- บรรจุกลอง 12 กิโลกรัม
- บรรจุปบ 15 กิโลกรัม
- ขนาดบรรจุพิเศษตามคําสั่งซื้อ
ของลูกคา

- รานคาสงและ
หางสรรพสินคา
- รานอาหาร โรงแรม และ
โรงงานอุตสาหกรรม
- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

- บรรจุขนาด 200 และ 400 ซีซี

3. อื่นๆ
3.1 ครีมขจัดคราบ

ซิปป

- ใชทําความสะอาดเครื่องใชใน
ครัวเรือน และ เครื่องใชสํานักงาน

3.2 น้ําปลาแท

หยก

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง
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- บรรจุขวดแกวขนาด 750 ซีซี
- บรรจุขวดพลาสติก (PET)
ขนาด 750 และ 300 ซีซี
- บรรจุแกลลอนขนาด 4500 ซม3

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตา งๆ
ผลปาลม

เมล็ดใน
กากเมล็ดใน

น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดใน

เติมไฮโดรเจน

กากเสนใย เศษกะลา

กลั่นบริสุทธิ์
เชื้อเพลิง อาหารสัตว ฯลฯ

เนยขาว
วาสนาปาตี

ไขมันบริสุทธิ์
อาหารสัตว
เนยเทียม
แยกสวน กลั่นบริสุทธิ์
วานาสปาตี
เนยขาว
น้ํามันกรด
สเตรีน
สบู
น้ํามันทอด
ผงซักฟอก
เนยเทียม
เมลโลรีน
แยก
เนยขาว
ไขมันผสม
ทาแซนวิช
เนยโกโก
ขนมปงกรอบ
ไอศครีม
กลีเซอรีล
ลอรีลแอลกอฮอล
ครีม
ผสมในนม
ไขมันผสมน้ํา
กรดไขมัน
ไขมันทําขนมปง
คอฟฟเมท
สวนผสมอาหาร
กรดไขมัน
ครีมเทียม เคมีภัณฑ สบู
ขนมเคก
เนยโกโก
เซซีน
เคลือบแปง
เทียนไข
ไขมันทําขนมปง
เอสเตอร
กรดสเตียริค
ที่มา : ปรับปรุงจาก Palm Oil Utilization Chart โดย Palm Oil Research Institute of Malaysia

หนา 11 : LSTTF

ใชทางเทคนิค
โอเลอีน

กรดไขมัน

น้ํามันกรด
เคลือบดีบุก
น้ํามันปรุงรสอาหาร
หมึกพิมพ
เนยขาว
ยาขัดเงา
เนยเทียม
ผงซักฟอก
น้ํามันสลัด
สบู
สี
ขนมปงกรอบ
อะมีนส
กลีเซอรีน
แอลกอฮอล
ผงซักฟอก

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
1. การถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน
เนื่องจาก น้ํามันพืชบรรจุขวดเปนสินคาที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย ดังนัน้ การกําหนดราคาขายในปจจุบันยังคงมีขอ จํากัดอยู ซึ่งทําใหไมสามารถปรับราคาให
สอดคลองกับตนทุนการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นไดในทันที เนื่องจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งจะ
ขึ้นอยูกับปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละฤดู แตอาจสามารถเสนอราคาใหมใหกับกรมการ
คาภายในพิจารณาได ซึ่งตองอาศัยเวลาในการพิจารณาอนุมัติ
2. ความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดิบ
น้ํามันปาลมเปนสินคาที่ถูกควบคุมการนําเขา
การนําเขาแตละครั้งตองไดรบั อนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี จึงสงผลใหผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ประสบกับปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดนอย ซึ่งผูประกอบธุรกิจน้ํามันปาลมตอง
ทําเรื่องขออนุมัติการนําเขาจากรัฐ โดยผานทางสมาคมโรงน้ํากลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ
จากหนวยงานของรัฐแตละครั้งนั้นเปนไปอยางลาชา ไมทันตอความตองการของผูประกอบธุรกิจ
อยางไรก็ตามประเทศไทยมีพันธะผูกผันทีจ่ ะตองเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรี
อาเซียน ตั้งแตเดือนมกราคม 2543 โดยมีภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 20 และลดเหลือรอยละ 5 ตั้งแต
เดือนมกราคม 2546 จึงคาดวาปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตจะลดนอยลง อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันรัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาดังกลาว
3. บัตรสงเสริมการลงทุน
ปจจุบันบริษัทฯไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมทั้งสิ้น 2 ฉบับลงวันที่ 25
สิงหาคม 2541 และ 10 เมษายน 2543 โดยฉบับแรกไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ ฉบับที่ 2 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และหรือ
น้ํามันมะพราวดิบ โดยไดรับสิทธิและประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1.
ไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีการคาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
4.
ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอย
ละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ (2)
5.
ใหไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปน
ระยะเวลาสิบป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ในป 2546 บริษัทฯ อยูระหวางการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตในสวนของ
แผนกไขมันพืชผสมและมาการีนจากระบบ Manual สูระบบ Automation ซึ่งการปรับปรุงระบบการผลิตครั้ง
นี้บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 โดยไดสิทธิและประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1.
ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
ส ง เสริ ม รวมกั น ไม เ กิ น ร อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม ร วมค า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย น มี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
4. การพัฒนาเรื่องไบโอดีเซล
เนื่องจาก การทดลองใชไบโอดีเซลมีการศึกษามานานแลว และในหลายประเทศไดผลิตใชในเชิง
การคา เชน ในแถบยุโรปจะใชน้ํามันจาก Rapeseed อเมริกาใชจากถั่วเหลือง แคนาดาใชจาก Rapeseed เปน
ตน ในมาเลเซียก็มีการคนความานานแลว และขณะนี้มีการสรุปผลวาสามารถนําน้ํามันปาลมดิบมาผลิต
เปนไบโอดีเซลใชทดแทนน้าํ มันดีเซลได
ความตองการใชน้ํามันดีเซลของประเทศไทย ประมาณ 15,000 ลานลิตร/ป ทําใหตองนําเขาน้าํ มัน
จากตางประเทศกวา 90 % หรือคิดเปนมูลคาในป 2543 ประมาณ 300,000 ลานบาท ถามีการใชน้ํามันไบโอ
ดีเซลปาลมผสมน้ํามันดีเซลเพียง 10 % หรือประมาณ 1,500 ลานลิตร จะตองมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
ประมาณ 4 ลานไร ดังนั้นถาตองการขยายการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย ก็สามารถทําไดทันที
เพราะการผลิตพลังงานจากพืชปาลมน้ํามันทดแทนพลังงานจากน้ํามันปโตรเลียม ไมกอใหเกิดอันตรายใดๆ
และการขยายพื้นที่ปลูกปาลมก็สามารถกระทําได อีกทั้งการนําเขาน้ํามันปาลมดิบจากตางประเทศก็สามารถ
กระทําไดภายใตการเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน
ซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีโอกาสในการขยายตัวไดอกี มากทั้งในดานความตองการอุปโภคบริโภค และ
ดานการผลิต
2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
- กลยุทธการแขงขัน
เนื่องจากบริษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลม กลยุทธที่สําคัญ
ของบริษัทฯ ยังคงเนนที่ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือผลิตภัณฑที่ตองใชเทคโนโลยีที่ซับซอน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการแขงขันในดานราคากับผูผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม สวนใหญจะเปนการเจาะกลุมรานอาหาร
ฟาสตฟูด อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอมปรุง และผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ โดยทางบริษัทฯมีฝายวิจยั และ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาสินคาสูตรพิเศษเฉพาะของลูกคาแตละกลุม
ผลิตภัณฑเดิมของลูกคาเพื่อใหมีคุณภาพทีด่ ีขึ้น และมีนโยบายควบคุมขั้นตอนการผลิต ใหผลิตภัณฑที่ได
มีมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอยางสม่ําเสมอ
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- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป 2522 จึงทําใหบริษทั ฯไดรับความเชื่อถือและมีความสัมพันธอัน
ดีกับลูกคา ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และ
สามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาตรงตามเวลา อนึ่ง พนักงานขายสวนใหญอยูก ับบริษัทฯเปนเวลานาน ทําให
พนักงานขายมีความสัมพันธกับลูกคาเปนอยางดี
ในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯไมมีการขายสินคาใหกบั ลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของ
รายไดจากการขาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการสัมมนาใหความรูใ นเรื่องการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน
วิธีการทําขนมชนิดตางๆแกลูกคาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดเปนประจําทุกป ซึ่งเปดโอกาสให
บริษทั ฯ ไดพบปะกับลูกคาและไดทราบถึงปญหาที่ลูกคาประสบในการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน
ขายของบริษัทฯและผูเชีย่ วชาญทางดานโภชนาการสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาใหใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ที่มีคุณสมบัติ และระดับราคาที่ตรงกับความตองการใชงานของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑไขมันผสม
และมาการีน ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ ไดจัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคาถึง 9 ชื่อ นอกจากการจัดสัมมนา
แลวบริษัทฯ ยังมีการจัดใหลูกคามาเยีย่ มชมการผลิตที่โรงงานอยางสม่าํ เสมอ
ลูกคาของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ตามวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑดังนี้
1.

รานคาสง (ยี่ปว ) รานคาปลีก หางสรรพสินคา

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันเมล็ดทานตะวัน และ
น้ํามันขาวโพด โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด ถุง และปป ซึ่งจะไดนําไปจําหนายตอใหกบั ผูบริโภคขั้นสุดทาย
ลูกคารานคาสง (ยี่ปว) รานคาปลีก หางสรรพสินคา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 1,500 ราย พนักงาน
ขายของบริษัทฯ ที่ดูแลจะแบงเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกจะรับผิดชอบพื้นที่ขายในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เขตปริมณฑล สวนอีกกลุมหนึ่งจะรับผิดชอบพื้นที่ในตางจังหวัด นอกจากนีย้ ังมีเจาหนาที่อื่นทีม่ ีบทบาทใน
เรื่องการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน พนักงานตรวจสินคา และพนักงานแนะนําสินคาประจํา
หางสรรพสินคาอีกจํานวนหนึ่ง พนักงานขายจะออกเยีย่ มเยียนลูกคาสม่ําเสมอ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
สําหรับลูกคาแตละราย เพื่อไปรับคําสั่งซื้อและติดตามความคืบหนาของสภาพตลาดอยางใกลชิด
2.

รานเบเกอรี่และภัตตาคาร

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีนขนาดบรรจุปบ ไขมันพืชผสม มาการีน
Hydrogenated fat และ น้ํามันมะพราว ลูกคาประเภทรานเบเกอรี่และภัตตาคาร สวนใหญจะอยูใน
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พนักงานขายจะออกเยีย่ มลูกคาอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง สําหรับลูกคาแต
ละราย เนื่องจากจํานวนครั้งของการสั่งซื้อผลิตภัณฑของบริษัทลูกคาในกลุมนี้จะถี่กวาลูกคากลุมอืน่
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รานอาหารฟาสตฟูดและลูกคาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมโอเลอีนขนาดถัง 200 ลิตร และ
บรรจุแทงค น้าํ มันปาลมสเตียรีน Hydrogenated fat ไขมันพืชผสม และมาการีน โดยลูกคาจะสั่งใหบริษัทฯ
ผลิตสินคาใหตามคุณสมบัติพิเศษ เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดใหใชกับผลิตภัณฑของลูกคาแตละราย
Franchise หรือสาขาของรานอาหารฟาสตฟูดทั่วโลก เนื่องจากลูกคากลุมนี้ใหความสําคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและบริการเปนหลัก และจะเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหเพียงไมกี่ราย
ดังนั้นโอกาสในการ
สูญเสียลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯจึงมีคอนขางนอย นอกจากนัน้ ลูกคาในกลุมนีย้ ังจัดเปนลูกคากลุมเปาหมาย
ของบริษัทฯอีกดวย
บริษัทฯไดมกี ารจัดจําหนายน้ํามันปาลมโอเลอีนชนิดบรรจุแทงคที่รานคาสงบางรายซื้อไปเพื่อบรรจุ
ใหมใสถุงพลาสติก หรือปป (Repacker) และนําไปขายเปนสินคาไมมยี ี่หอหรือเปนยีห่ อของ Repacker เอง
- การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายเอง โดยผานทางกลุมรานคาสง รานคาปลีก และหางสรรพสินคา กลุม
รานอาหาร เบเกอรี่ ภัตตาคารฟาสตฟูด กลุมลูกคาอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมสบู แชมพู
จากที่บริษัทฯเปนผูจัดจําหนายเองสามารถดูแลและใหบริการแกลูกคาในทุกพืน้ ที่ไดอยางทั่วถึง และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม และยังทําใหบริษัทฯ ไดดําเนินการทางการตลาดไดอยาง
คลองตัวมากขึ้นรวมไปถึงการวางแผนการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
- สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศในระยะ 3 ปที่ผานมา
การจําหนายในประเทศ
การจําหนายตางประเทศ

2546
93.55 %
6.45 %

2545
88.46 %
11.54 %

2544
92.98 %
7.02 %

ผลิตภัณฑของบริษัทฯสวนใหญเปนการจําหนายในประเทศ การจําหนายตางประเทศจะผาน
นายหนาตัวแทน ซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศสิงคโปร ประเทศที่สงออก ไดแก จีน อินเดีย มาเลเซีย เปน
ตน
ข.

ภาวะการแขงขัน
- ภาวะอุตสาหกรรม

พื้นที่ใหผลผลิต ในป 2546 คาดวามีพื้นทีเ่ พาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 2.0 ลานไร โดยเปนพื้นที่ที่
ใหผลผลิตประมาณ 1.6 ลานไร ซึ่งเติบโตอยางตอเนื่องเฉลี่ยปละประมาณ 5-10%
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2546 ผลผลิตปาลมน้ํามันทั้งประเทศเพิ่มขึน้ จากป 2545 ถึงประมาณ 29%
เปน 4.86 ลานตัน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ของป 2546 ผลผลิตปาลมน้ํามันสูงถึง 600,000 ตันตอเดือนโดย
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เฉลี่ย ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 863,837 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 35% จากป 2545 โดยมีสตอค
น้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2546 จํานวน 114,953 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) จากตัวเลขผลผลิตดังกลาว
จะเห็นวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2546 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยจะสูงถึง 17.8%
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ที่ 17% จึงนับเปนนิมิตรหมายที่ดีสําหรับการพัฒนาดานประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
สถานการณตลาดและราคา ในป 2546 ราคาน้าํ มันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป 2545
โดยในเดือนสิงหาคม ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนาประเทศมาเลเซียแตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,250
ริงกิตตอตัน และหลังจากนัน้ ก็ปรับตัวสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม ที่ 1,933 ริงกิตตอตัน เฉลี่ย
แลวทั้งป 2546 ราคาน้ํามันปาลมดิบอยูท ี่ประมาณ 1,505 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 1,260 ริงกิตเมื่อป 2545
คิดเปนเพิ่มขึน้ รอยละ 19
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกในป 2546 จะปรับตัวสูงขึน้ จากป 2545 แต
สถานการณดานราคาในประเทศกลับไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักจากป 2545 แมแตในชวงไตรมาสสุดทาย
ของป ซึ่งโดยปกติ ราคาน้ํามันปาลมดิบจะปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากเกิดการขาดแคลนผลปาลมสด แตในป 2546
การมีสตอคน้ํามันปาลมดิบคงเหลือจํานวนมากกวา 100,000 ตันทุกเดือนโดยเฉลี่ย ทําใหเกิดอุปทานสวนเกิน
ในอุตสาหกรรม ผลกระทบทางดานราคาจึงมีไมมากนัก
ในป 2546 ราคาผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 1.96 – 4.03 บาทตอกิโลกรัม และราคา
น้ํามันปาลมดิบอยูที่ 15.51-25.10 บาทตอกิโลกรัม (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่
2.78 และ 18.28 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ที่ 2.69 และ 17.33 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม คาดการณวาราคาน้าํ มันปาลมในป 2547 ยังคงขึ้นกับปริมาณผลผลิตในประเทศและ
ราคาตลาดโลก โดยหากราคาปาลมสดอยูที่ระดับ 2.00 – 3.50 บาทตอกิโลกรัม ราคาน้าํ มันปาลมดิบก็จะ
เคลื่อนไหวอยูท ี่ประมาณ 14 – 22 บาทตอกิโลกรัม
ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย LST
- โครงสรางของอุตสาหกรรม
โครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้าํ มันปาลมประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก
เกษตรกรผูปลูกปาลม, โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมตอเนื่อง
และผูบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแตละสวนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนัน้ ยังมีปจจัย
ภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในดานการกําหนดราคาในประเทศ ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืช
ชนิดอื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอ
ปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมาในอดีต การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อ
วัตถุดิบ และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมที่สามารถบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดาน
ราคาเปนหลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูก บั ราคา
คูแขงเปนหลัก
สําหรับปริมาณผลปาลมสดซึ่งเปนวัตถุดิบนั้น ประเทศไทยยังไมมีการนําเขาผลปาลม แตเคยมี
การสงออกเปนบางปซึ่งเปนปริมาณที่นอยมาก ดังนั้นผลผลิตปาลมน้ํามันเกือบทั้งหมดจึงถูกนํามาใช
ตอในอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลมและสวนนอยใชเปนเมล็ดพันธุ ผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเปนสําคัญ สงผลใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 45,890 ตันในป 2520 เปน
1.3 ลานตันและ 4.9 ลานตัน ในป 2534 และ 2546 ตามลําดับ ผลผลิตจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คือ
น้ํามันปาลมเทานั้น สวนกากและเสนใยของผลปาลมถือเปนผลพลอยไดในการผลิต เนื่องจากมีมูลคา
ทางการคาต่ําและโรงงานสกัดน้ํามันปาลมก็นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมนี้เองเกือบทั้งสิ้น
สวนกากของเมล็ดในปาลมมีการนําไปใชเปนอาหารสัตว น้ํามันปาลมที่ไดจากโรงงานสกัดเปนน้ํามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม น้ํามันเมล็ดในปาลมจะนําไปใชทดแทนกับน้ํามันมะพราวไดเปน
อยางดี นั่นคือการนําไปใชในการทําสบู และผงซักฟอก น้ํามันเมล็ดในปาลมสกัดไดเฉพาะในโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมขนาดใหญที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาลมออกมาจากเสนใยของผลปาลมเทานั้น สวน
โรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบน้ํามันจากผลปาลมทั้งทะลายโดยไมมีการแยกเปลือกและเมล็ดใน น้ํามัน
ปาลมดิบที่ไดก็จะเปนน้ํามันผสม
บางปประเทศไทยตองมีการนําเขา-สงออกน้ํามันปาลมอันเนื่องมาจากความไมสมดุลของ
ผลผลิต และความตองการทั้งทางดานปริมาณและชวงเวลา โดยในป 2540-2541 ไทยมีการสงออก
น้ํามันปาลมดิบมากเปนประวัติศาสตรเพราะราคาตางประเทศที่อยูใ นระดับสูงและจูงใจใหมีการ
สงออก ขณะเดียวกันความไมแนนอนของผลผลิตก็ทําใหไทยตองมีการนําเขาน้ํามันปาลมเพื่อแกปญ
 หา
ขาดแคลนในชวงป 2538-2541 เชนกัน โดยเปนการนําเขาภายใตขอผูกพันองคการการคาโลก (WTO)
และสําหรับป 2546 ในชวงไตรมาส 2 และ 3 ผูประกอบการมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบประมาณ
86,000 ตัน เนื่องจากปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2546 สูงกวาป 2545 ถึง
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รอยละ 29 และ รอยละ 35 ตามลําดับ อีกทั้งราคาตลาดโลกโดยเฉลีย่ อยูในระดับสูงกวาป 2545 ทั้งนี้
เพื่อเปนการลดอุปทานสวนเกินในประเทศลง
สัดสวน (%) การใชประโยชนน้ํามันปาลมของอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย (ไมรวมไบโอดีเซล)
ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค

อุตสาหกรรมสบู
อุตสาหกรรมของวางและขบเคี้ยว
อุตสาหกรรมบริโภคอื่นๆ เชน พลาสติก เครื่องสําอาง
น้ํามันหลอลื่น และยางรถยนต เปนตน

%
62.2
9.2
8.6

7.6
อุตสาหกรรมบะหมี่สําเร็จรูป
5.9
อุตสาหกรรมนมขนหวานและนมจืด
4.4
อุตสาหกรรมครีมเทียม
1.3
อุตสาหกรรมเนยขาวและเนยเทียม
1.0
ที่มา : จดหมายขาวน้ํามันปาลม ปที่ 2 ฉบับที่ 3 (ก.ย. – พ.ย. 2544)
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โครงสรางอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
สงออก
ผลปาลม

ผลปาลมน้ํามัน
ผลิตในประเทศ
ความตองการใชผลปาลมน้ํามันภายในประเทศ

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

น้ํามันปาลม
(รวมทั้งน้ํามันจากเมล็ดใน)

กากและเสนใย

เชื้อเพลิง

การนําเขา
น้ํามันปาลม
น้ํามันปาลม
บริโภค

เมล็ดพันธุพืช

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหาร
-เนยเทียม
-นมขนหวาน,จืด
-อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว
(ทอด)
-บะหมี่สําเร็จรูป
ฯลฯ

ผูบริโภค
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อุตสาหกรรมที่ไมใชผลิตภัณฑอาหาร
-สบู, ผงซักฟอก
-เทียนไข
-กรดไขมันอิสระ
-สี
-ยาและเครื่องสําอางค
ฯลฯ
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- สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมน้ํามันพืช
น้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่ ําคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย โดยมีผล
ปาลมสดเปนวัตถุดิบ อุตสาหกรรมนี้มกี ารขยายตัวอยูในเกณฑสูงที่สุดในบรรดาพืชน้ํามันทั้งหมด
สาเหตุที่น้ํามันปาลมมีอัตราการขยายตัวของการบริโภค และมีสัดสวนการบริโภคมากที่สุด เนื่องจาก
ไดรับการสงเสริมและคุมครองจากรัฐ ซึ่งน้ํามันปาลมไดรับความนิยมในการนําไปใชปรุงอาหาร และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอยางกวางขวาง เพราะคุณสมบัติพิเศษของน้ํามันปาลมมีการดูดซับที่ต่ํากวา
น้ํามันพืชชนิดอื่น จึงไมเคลือบติดสิ่งที่ทอด ทําใหของที่ทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน
ในปจจุบนั ราคาขายสงของน้ํามันปาลมบรรจุขวดจะถูกควบคุมโดยกรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย
ผูผลิตน้ํามันพืชจะไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑในราคาที่สูงกวาราคาควบคุม
อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูผลิตประสบกับปญหาการขึ้นราคาของวัตถุดิบ ก็สามารถเสนอราคาใหม
ใหกับกรมการคาภายในพิจารณาได ปจจุบัน กรมการคาภายในจะควบคุมราคาน้ํามันปาลม ชนิด
บรรจุขวด เฉพาะราคาขายสง ณ โรงงาน โดยยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก และน้ํามันปาลมโอเลอี
นบรรจุขวด ไมจําเปนตองติดราคาขายปลีกบนฉลาก ระดับราคาที่จําหนายใหกับผูบริโภค จะขึน้ อยู
กับชองทางการจําหนาย เชน ถาสินคาจัดจําหนายผานทางหางสรรพสินคา ราคาก็จะถูกกําหนดโดย
หางสรรพสินคาตางๆ ซึ่งระดับราคาโดยทั่วไปจะต่ํากวาระดับราคาที่ติดบนฉลากขางขวด เนื่องจาก
หางสรรพสินคาจะใชสินคาที่ขายในแผนกซุปเปอรมารเก็ตในการทําโปรโมชั่น นอกจากนี้บริษทั ฯ
ยังตองเสียคาใชจายอื่นๆ อีก เชน คาตัง้ โชว และคาโฆษณาใหกบั ทางหางสรรพสินคา โดย
หางสรรพสินคาจะนํารายไดในสวนนี้ไปลดราคาสินคาของบริษัทฯ เพื่อเปนการสงเสริมการขายทาง
หนึ่ง และถาเปนการจําหนายตามรานคาปลีก สวนใหญระดับราคาขายจะเทากับราคาที่ติดบนฉลาก
ขางขวด
สวนน้ํามันปาลมบรรจุแทงค เพื่อใชในอุตสาหกรรมจะไมถูกควบคุมราคาโดยหนวยงานของ
รัฐบาล อยางไรก็ตามการแขงขันทางดานราคาก็ยังเปนกลยุทธหลักที่ใชในอุตสาหกรรม ซึ่งโดย
ทั่วไปแลวลูกคาจะไมใหความสําคัญกับคุณภาพของน้ํามันปาลม ถาผูผลิตรายใดเสนอราคาขายที่ต่ํา
กวา ก็จะสั่งซือ้ กับผูผลิตรายนั้นทันที แตมีลูกคาบางกลุมที่ตองการผลิตภัณฑน้ํามันปาลมพิเศษ ซึ่ง
ผูผลิตตองผลิตสินคาตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และจะเนนคุณภาพเปนหลัก
เนื่องจากผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ซึ่งไดแก น้ํามันปาลม นั้นมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารประเภททอด ที่ตองการเนนคุณภาพของ
ผลิตภัณฑใหคงความกรอบและไมมีกลิ่นหืน ซึ่งน้ํามันพืชประเภทอื่นไมมีคุณสมบัติดังกลาว จึงอาจ
กลาวไดวาแนวโนมการเขามาทดแทนหรือชิงสวนแบงทางการตลาดโดยน้ํามันประเภทอืน่ ในอนาคต
สามารถทําไดยาก นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงคูแขงรายใหมทตี่ องการเขามาในอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม ก็จะเปนไปไดยากเชนกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงิน
ลงทุนสูงทั้งในดานเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต และเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานทีน่ ําไปสู
อุตสาหกรรมตอเนื่องอีกหลายประเภท การมีชื่อเสียงที่ดีและอยูใ นอุตสาหกรรมยาวนาน ยอม
สามารถสรางความเชื่อถือและมีความไดเปรียบอยางชัดเจน
หนา 20 : LSTTF

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ถึงแมวาประเทศไทยมีพันธะกรณีภายใต AFTA ที่จะตองนําน้ํามันปาลมเขาบัญชีลดภาษี
นําเขาเหลือ รอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหคูแขงทั้งในและ
ตางประเทศสามารถนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทฯ ได แตเนื่องจากการ
นําเขาน้ํามันปาลมจะตองนําเขามาในรูป Bulk และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงคน้ํามันอีก
ครั้ง ซึ่งจะทําใหเกิดความสกปรกและสิง่ ปลอมปน รวมทั้งมีตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคา
น้ํามันปาลมที่นําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก
อุตสาหกรรมไขมันพืชผสมและมาการีน
อุตสาหกรรมผลิตไขมันพืชผสมและมาการีน เปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการผลิตน้ํามัน
ปาลม ซึ่งใชเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก โรงงานทําขนมปง โรงงานทําขนมขบ
เคี้ยว รานเบเกอรี่ และรานอาหารฟาสตฟูต ซึ่งการเติบโตของการบริโภคไขมันผสมและมาการีน จะมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากการประมาณการของบริษัทฯ การขยายตัว
ของการบริโภคไขมันผสมและมาการีนอยูใ นอัตราที่สูงกวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP
GROWTH) ของประเทศไทย
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทย ก็เปนปจจัยที่สําคัญของ
การขยายตัวของตลาดไขมันผสมและมาการีน โดยในปจจุบันผูบริโภคไดหันมาบริโภคเคก ขนมปง
ชนิดตาง ๆ ไอศครีม และอาหารประเภททอดจากรานอาหารฟาสตฟดู เพิ่มมากขึน้ เมื่อเทียบกับใน
อดีต ซึ่งอาหารกลุมดังกลาวตองใชไขมันผสมและมาการีน เปนวัตถุดบิ หลัก อนึ่งภาวะตลาดของ
ไขมันผสมและมาการีนโดยทั่วไปจะมียอดขายที่สูงในชวงไตรมาสที่ 4 ของป ซึ่งเปนชวงเทศกาล
เฉลิมฉลองตางๆ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไขมันผสมและมาการีน เปนผลพลอยไดจากการ
กลั่นน้ํามันปาลมดิบ ดังนัน้ ผูผลิตไขมันผสมและมาการีนที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมดิบเอง
จะมีขอไดเปรียบมาก เมื่อเทียบกับผูผลิตที่จะตองไปซื้อวัตถุดิบจากโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งนอกจาก
จะมีปญหาดานการกําหนดราคาแลว ยังมีปญหาที่ไมสามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดสงวัตถุดบิ ที่
แนนอนอีกดวย
ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ ในเรื่องกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิต
ไขมันผสมและมาการีนที่มีคณ
ุ ภาพตางกันในชวงเวลาอันจํากัด ทําใหบริษัทฯ สามารถบริการลูกคา
ไดอยางทัว่ ถึงทันตามกําหนดเวลา เนื่องจากการจําหนายสินคาประเภทนี้ขึ้นอยูกับเทศกาล
นอกจากนั้นเทคโนโลยี่ที่ใชในการผลิตไขมันผสมและมาการีน
เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และรวมถึงความสม่ําเสมอของคุณภาพของ
สินคา ก็ยังเปนปจจัยที่สําคัญของการแขงขันในอุตสาหกรรมอีกดวย
- จํานวนคูแขงขัน
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โรงงานกลั่นน้าํ มันปาลมบริสุทธิ์ปจจุบันมีอยู 11 โรงงาน กําลังการผลิตรวม 990,000 ตัน
น้ํามันปาลมดิบตอป โดยโรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญที่มีกาํ ลังการผลิตมากกวา 75,000 ตันน้ํามันปาลม
ดิบตอป มีจํานวนประมาณ 4 โรงงาน และที่เหลือเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก 7 โรงงาน
ซึ่งมีกําลังการผลิตรวมกันประมาณ 300,000 ตันน้ํามันปาลมดิบตอป
- ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง
ปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเทากับ 255,500 ตันน้ํามันปาลมดิบตอป ซึ่งนับวามีขนาด
กําลังการผลิตมากที่สุดในอุสาหกรรมน้ํามันปาลม
- สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
เนื่องจากบริษทั ฯทําธุรกิจในอุสาหกรรมน้ํามันปาลมมาเปนระยะเวลานานถึง
30
ป
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดมีการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยี่การผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
ตัวผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา จึงทําใหบริษทั ฯมีสถานภาพและศักยภาพในการแขงขันสูง ซึ่งจะเห็นได
จากขนาดของกําลังการผลิตที่บริษัทฯเตรียมไวรองรับกับการเปดเสรีทางการคา การปรับปรุงระบบ
การผลิตในสวนของแผนกไขมันพืชผสมและมาการีนจากระบบ Manual สูระบบ Automation การ
ผานการรับรองระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) และการผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งนี้เพื่อใหลกู คามั่นใจในสินคาของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯยังใชระบบ
รวมถึงการนําระบบ
SAP ซึ่งเปนโปรแกรมทีส่ ามารถใหขอมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
BALANCE SCORECARD มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ บริษัท
กําลังเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนระบบมาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอมโดยคาดวาจะ
ไดรับการรับรองภายในกลางป 2547
- แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็น
ไดจากอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ําที่ประมาณ 9 กิโลกรัม
ในขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยของโลกอยูที่ประมาณ 19 กิโลกรัมในป 2545 นอกจากนั้น น้ํามันปาลมยังมี
ราคาถูกกวาน้าํ มันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหน้ํามันปาลมไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งตลาดภายใน
และตางประเทศ ที่ผานมา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมสวนใหญจะผลิตน้ํามันปาลม
เพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก แตในบางสถานการณที่มีผลผลิตออกมามากเกิน
ความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่
ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ ก็จะทําใหมีการสงออกเปนครั้งคราว
ดังนั้น ในอนาคตหากผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม รวมถึงเกษตรกรผูป ลูกปาลมน้ํามัน
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และบริหารตนทุนการผลิตใหอยูในระดับต่ํา ก็จะสามารถผลิต
น้ํามันปาลมเพือ่ สงออกอยางตอเนื่องไดอีกชองทางหนึ่ง อีกทั้งการสงออกเพื่อระบายอุปทานสวนเกิน
ยังเปนการลดความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมลงได ทําใหมองวาศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะเติบโตไดตอไปทั้งในตลาดในประเทศและตลาดสงออก
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นอกจากนั้น การที่ภาครัฐเขามาใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมโดยมีการทํา
แผนพัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม พ.ศ. 2543-2549 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กําหนดใหเปนนโยบายเรงดวนนั้น ก็จะเปนแรงเสริมใหอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมมี
การพัฒนาดานประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง อีกทั้งการศึกษาคนควาวิจัยของภาคเอกชนในการ
พัฒนาชองทางการนําน้ํามันปาลมไปใชประโยชนในดานอื่นเพื่อเพิ่มมูลคาใหน้ํามันปาลม ก็นับเปน
อีกกาวหนึ่งทีส่ ําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมตอไป
- สภาพการแขงขันในอนาคต
น้ํามันปาลมเปนน้ํามันพืชที่มรี าคาถูกกวาน้าํ มันพืชชนิดอืน่ และสามารถนํามาประยุกตใชได
หลากหลายทั้งในดานอุปโภคและบริโภค จึงทําใหไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีก จะเห็นไดจากอัตราการบริโภค
น้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ําที่ประมาณ 9 กิโลกรัม ในขณะที่ตัวเลขเฉลีย่ ของ
โลกอยูที่ประมาณ 19 กิโลกรัม นอกจากนี้จากปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่ผลิตไดในป 2546 เพิม่ ขึ้น
ประมาณ รอยละ 35 จากป 2545 โดยมีผลผลิตประมาณ 863,837 ตัน จากพื้นที่ปลูกปาลมที่ใหผลผลิต
1.60 ลานไร เทียบกับ 1.53 ลานไร ในป 2545 แสดงใหเห็นแนวโนมการขยายตัวสูงขึ้นของ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
อีกทั้งภาครัฐยังใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมโดยจัดทํา
แผนพัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม พ.ศ. 2543-2549 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กําหนดใหเปนนโยบายเรงดวน โดยมีเปาหมายผลผลิตน้ํามันปาลมดิบมากกวา 900,000 ตันตอป ซึ่ง
นับวาเปนปริมาณมาก และอาจมีบางสถานการณที่เกิดสภาวะน้ํามันปาลมลนตลาดเกินความตองการ
ใชบริโภคภายในประเทศ
ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองมองถึงลูทางการระบายน้ํามันปาลมออกสู
ตลาดตางประเทศดวย อยางไรก็ตามหากการผลิตไบโอดีเซลปาลมในเชิงพาณิชยสําเร็จ ปริมาณความ
ตองการใชภายในประเทศจะสูงขึ้นมากเชนเดียวกัน
ทั้งนี้หากการเปดการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) เกิดขึน้ อยางเต็ม
รูปแบบและรัฐบาลสามารถกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาที่ชัดเจนได ไทยสามารถนําเขา
น้ํามันปาลมดิบจากตางประเทศที่มีตนทุนต่ํา โดยเฉพาะในชวงผลปาลมภายในประเทศขาดแคลน
และสงผลตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น โดยเสียภาษีไมเกินรอยละ 5 ซึ่งจะทําใหในอนาคตอันใกลนี้
แต
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยไมเพียงแตจะตองแขงขันดานการตลาดกันเองในประเทศ
จะตองแขงขันดานตนทุนการผลิตที่รุนแรงมากขึ้นกับประเทศผูผลิตอื่นๆ ดังนั้น ทั้งเกษตรกร
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลม และโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมจําเปนตองปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตใหสูงขึ้น และสามารถแขงขันกับตางประเทศได
อยางไรก็ตามในปจจุบันการนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตาม
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546
ยังคงไมมีความชัดเจน ทําใหอาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการในชวงผลปาลมขาดแคลน สงผล
ตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น หากมองในภาพรวม การควบคุมดังกลาวนัน้ ทําใหกลไกตลาดไมสามารถ
ทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่เปนผลให
ประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูงกวาตนทุนการผลิตของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ใน
อนาคต หากผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลง
เปนลําดับ เนือ่ งจากน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่ใชบริโภคโดยตรงเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง และมีความ
หนา 23 : LSTTF

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ยืดหยุนตอราคาสูง ดังนั้นพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญในปจจุบัน จะใหความสําคัญกับราคาของ
ผลิตภัณฑ (Price) เปนปจจัยแรกในการเลือกซื้อน้ํามันพืช แตในอนาคต ผูประกอบการจะตองหันมา
แขงขันในเรื่องอื่นๆ มากขึน้ เชน คุณภาพสินคา (Quality) การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อ
เพิ่มมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
3) การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
- การผลิต
ปจจุบัน บริษทั ฯมีโรงงานตั้งอยู 2 แหง ดังนี้
1. โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ ตั้งอยูที่ 99/9 หมู 2 ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน-วัตถุดบิ )
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
อัตราการใชกาํ ลังการผลิต (%)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม

ป 2544

ป 2545

ป 2546

336,960
34,445

336,960
34,445

336,960
34,445

170,775
17,759

109,491
8,077

114,553
6,681

51
51

32
23

34
19

31
148

-36
-55

5
-17

หมายเหตุ 1. จํานวนกะที่สามารถผลิตไดวันละ.....3..... กะ
2. จํานวนกะที่ผลิตจริงวันละ....2…หรือ…3....กะ กะละ....8....ชั่วโมง ขึ้นอยูกบั จํานวน
ผลผลิตของผลปาลมสด
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2. โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ตั้งอยูที่ 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
ป 2544

ป 2545

ป 2546

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน-วัตถุดิบ) n
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
Hydrogenation Plant
แผนกไขมันพืชผสมและมาการีน

218,400
104,160
13,440
33,600

218,400
104,160
13,440
33,600

218,400
104,160
13,440
33,600

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน-วัตถุดบิ )
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
Hydrogenation Plant
แผนกไขมันพืชผสมและมาการีน

131,462
71,850
3,032
9,816

148,265
77,278
3,695
12,880

166,059
88,914
4,817
23,427

อัตราการใชกาํ ลังการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
Hydrogenation Plant
แผนกไขมันพืชผสมและมาการีน

60
69
23
29

68
74
28
38

76
85
36
70

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
Hydrogenation Plant
แผนกไขมันพืชผสมและมาการีน

6
-2
- 64
- 15

13
8
22
31

12
15
30
82

หมายเหตุ
n จํานวนกะที่สามารถผลิตไดวนั ละ.....3.....กะตอแผนกการผลิต
จํานวนกะที่ผลิตจริง:- แผนกกลั่น, แผนกแยกสวน และแผนกไฮโดรเจน ดําเนินการผลิตวันละ...3... กะ กะละ.....8.....ชั่วโมง
- แผนกไขมันผสมและมาการีนดําเนินการผลิตวันละ…1…หรือ..2..กะ กะละ....8....ชั่วโมง ขึ้นอยูกับ
ปริมาณความตองการของลูกคาในแตละเดือน
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- ประเภทและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตน้ํามันปาลม คือ ผลปาลมสด ผลของปาลมน้ํามันจะประกอบดวยสวน
สําคัญ 2 สวนที่ใหน้ํามัน คือ สวนที่เปนเนื้อของผล (Pericarp) ใหน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) และสวน
ที่เปนเนื้อในของเมล็ดในปาลมใหน้ํามันเมล็ดในปาลม (Palm Kernel Oil) อัตราการใหน้ํามันจะมีมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับพันธุ ปริมาณน้ําฝน การบํารุงรักษา และกรรมวิธีในการสกัด โดยเฉลีย่ แลวเนื้อของผลปาลมจะ
มีน้ํามันอยูรอยละ 17-20 สวนเมล็ดในปาลมจะมีน้ํามันอยูรอยละ 40-45 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) ที่
สกัดไดจากผลปาลมสดยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเนื่องจากมีสิ่งเจือปนในน้ํามัน เชน เศษผง กาก
กลิ่น เปนตน จึงตองนําไปผานขั้นตอนการกลั่น เพื่อใหไดน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (Refined Oil) กอน จึงจะใช
บริโภคหรือใชในอุตสาหกรรมได
แหลงเพาะปลูกปาลมที่สําคัญอยูทางภาคใตในเขตจังหวัด กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง สตูล
พังงา ประจวบคีรีขันธ สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต และพัทลุง ซึ่งในปจจุบนั กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจปาลมน้ํามันไว 9 จังหวัด ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร
สตูล ตรัง พังงา ระนอง นราธิวาส และนครศรีธรรมราช โดยมีพนื้ ที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและ
ผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามันที่ปลูกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป ดังจะเห็นไดจากตารางขอมูลของป 25362546
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต
ผลผลิตตอไร
(พันไร)
(พันไร)
(พันตัน)
(กิโลกรัม)
963.62
716.00
1,526.78
2,132
2536
971.65
745.00
1,601.87
2,150
2537
1,000.00
959.89
2,255.29
2,352
2538
1,100.00
1,022.85
2,687.86
2,628
2539
1,200.00
1,096.62
2,681.29
2,445
2540
1,300.00
1,128.29
2,464.77
2,185
2541
1,400.00
1,245.86
4,050.69
3,251
2542
1,500.00
1,300.00
3,250.00
2,500
2543
1,500.00
1,380.00
4,400.00
3,180
2544
1,750.00
1,530.00
3,774.00
2,500
2545
2,000.00
1,600.00
4,860.00
3,038
2546E
หมายเหตุ : ในป 2546 คาดวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) อยูที่รอยละ 17.80
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย ล่ําสูง
ป

น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯโดยคิดเปนรอยละ 85 ของ
ตนทุนการผลิต ซึ่งน้ํามันปาลมดิบไดจากการสกัดผลปาลมสด แหลงที่มาของวัตถุดบิ หลักของบริษัทฯแบงได
เปน 2 แหลงคือจากภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ วัตถุดบิ จากแหลงภายในประเทศประกอบดวย
ผลปาลมสด และน้ํามันปาลมดิบ
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ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตไดมาจากสวนปาลมของเกษตรกรรายยอย, รายใหญ และนิคมสหกรณใน
เขตพื้นที่ภาคใตของประเทศ บริษัทฯ รับซื้อผลปาลมสดปอนเขาสูโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง เพื่อ
ผลิตเปนน้ํามันปาลมดิบ และปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
น้ํามันปาลมดิบที่ใชผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯสวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดของบริษัทฯ
ที่
จังหวัดตรัง และสวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบทางภาคใตของประเทศไทย โดยในระยะ 3 ปที่
ผานมา บริษัทฯไมมีการซือ้ วัตถุดิบจากผูจ ําหนายวัตถุดบิ รายใดๆ ที่มมี ูลคาเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาการ
ซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
- สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดบิ
หากพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรมปาลมของไทยจะพบวายังดอยกวาประเทศมาเลเซียซึ่งเปนผูผลิต
จนถึงขัน้ ตอนการผลิตน้ํามันปาลม
รายใหญในทุกระดับการผลิต
นับตั้งแตคุณภาพผลผลิตปาลมสด
นอกจากนี้ทางการมาเลเซียยังใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในประเทศอยางครบวงจร เชน การ
ขยายพืน้ ที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตในอัตรารอยละ 4.5 ตอป โดยขยายพืน้ ที่ไปยังสวนยางทีใ่ หผลผลิตนอย
ดานการลงทุนรัฐบาลมาเลเชียไดจดั สรรที่ดินใหทําสวนปาลมคนละ 40 ไร และใหเงินกูดอกเบีย้ ต่ํา ใหซื้อปุย
ในราคาถูก มีสถาบันวิจัยน้ํามันปาลม (Palm Oil Research Institute of Malaysia : PORIM) ใหการสนับสนุน
ดานพันธุปาลม ใหคําปรึกษาดานการปลูก การตลาด และทางการมาเลเซียยังใหเครดิตระยะยาวแกประเทศ
กําลังพัฒนาทีส่ ั่งซื้อน้ํามันปาลมตั้งแต 3 แสนตันตอปขึ้นไป ในขณะที่อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของไทย
แมวาตั้งแตป 2528 รัฐบาลเริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมปาลมน้ํามันโดยครอบคลุมตั้งแตระดับเกษตรกร
โรงงานสกัด และโรงกลั่น แตการสงเสริมดานการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตยังไมเพียงพอ สวนปาลม
ของไทยสวนใหญมีขนาดเล็ก ตนทุนการผลิตสูง พันธุปาลมสวนใหญเปนพันธุผ สม ยังขาดแคลนพันธุที่
เหมาะสมตอสภาพแวดลอม ทําใหเปอรเซ็นตน้ํามันที่ไดรับคอนขางต่ําเพียงรอยละ 13-18 ในขณะที่มาเลเชีย
ไดรับรอยละ 20-22 อีกทั้งพื้นที่บางสวนไมมีศักยภาพทําใหไดผลผลิตต่ํา พื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกปาลม
ตองมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ 1,800-2,000 ม.ม. แตพนื้ ที่ปลูกปาลมของไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ เพียงปละ
1,800 ม.ม. นอกจากนี้การใชปุยก็อยูในอัตราต่ํา เนื่องจากขาดเงินทุนและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา การ
กําจัดศัตรูพืช โรค แมลง ทําใหไดผลผลิตปาลมสดที่มีคุณภาพไมเหมาะสมและปริมาณไมเพียงพอปอน
โรงงาน จากขอจํากัดของวัตถุดิบสงผลตอเนื่องทําใหตน ทุนการผลิตน้ํามันบริสุทธิ์ไทยสูงกวามาเลเซีย
จากการที่ผลผลิตปาลมสดในประเทศมีไมเพียงพอกับการผลิตน้ํามันปาลม โดยเฉพาะในชวงนอก
ฤดูกาลจะขาดแคลนน้ํามันปาลมดิบมาก รัฐบาลจึงอนุญาตใหนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศได ซึ่งแตเดิมมีการ
ใชระบบคาธรรมเนียมพิเศษนําเขาเปนคราวๆ ไปในกรณีที่ขาดแคลนบางชวง แตหลังจากตนป 2538 ไทยตอง
เปดตลาดนําเขาตามพันธกรณีขององคการการคาโลก (WTO) จึงมีการอนุมัติใหนําเขาไดเพิ่มขึ้นตามความ
จําเปน นอกจากนั้นการเปดเสรี AFTA ซึ่งเริ่มในป 2543 และจะเปดเสรีเต็มที่ในป 2546 โดยไดปรับลดภาษี
นําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ก็
จะทําใหสามารถลดแรงกดดันดานวัตถุดิบขาดแคลนและราคาสูงลงไดบาง อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน รัฐบาล
ยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบตั ิและวิธีการนําเขาดังกลาว ซึ่งหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรรายยอยที่มีผลผลิตตอไรต่ํา และโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่าํ และมีตนทุน
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การผลิตสูง ในขณะทีน่ ้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม สงผลใหมีปริมาณวัตถุดิบ
ภายในประเทศไมแนนอนในแตละฤดูกาล อีกทั้งราคาวัตถุดิบยังคงมีความผันผวนซึง่ ขึ้นอยูกับปริมาณวัตถุดิบ
สงผลตอประสิทธิภาพในการผลิต และตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
- การใชวัสดุทดแทน
เนื่องจากบริษทั ฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเปนของตนเอง ซึ่งใชวัตถุดิบหลัก คือ ผลปาลมสด
ในการสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบเพื่อปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ไดรอยละ
25 ของการใชน้ํามันปาลมดิบทั้งหมด
เครื่องจักรของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบดังกลาว นอกจากจะใชผล
ปาลมสดเปนวัตถุดิบแลว ไมสามารถใชวัตถุดิบชนิดอื่นๆที่จะใหผลผลิตในรูปของน้ํามัน
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามัน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น มีวัตถุดิบหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ ซึ่ง
เครื่องจักรดังกลาว บริษัทฯสามารถใชกลั่นน้ํามันชนิดอืน่ ๆได เชน น้ํามันมะพราว, น้ํามันเมล็ดในปาลม,
น้ํามันขาวโพด, น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน และน้ํามันถั่วเหลือง เปนตน
- จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบมีทั้งหมด 43 โรงงาน โดยกระจายตัวอยูใกลแหลงปลูกปาลมในภาคใต
เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล โดยจะมีจํานวนเพิ่มขึน้ ในแตละป และในป 2547 คาดวาจะมี
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบเกิดขึ้นใหมอีกประมาณ 5 โรงงาน สาเหตุที่โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจะ
กระจายอยูใ กลแหลงปลูกปาลมนั้น เนื่องจากเมื่อตัดผลปาลมจากตนจะตองสงโรงงานสกัดน้ํามันภายใน 24
ชั่วโมง หากปลอยทิ้งไวจะทําใหปริมาณและคุณภาพของน้ํามันที่สกัดไดลดลง
โรงงานสกัดขนาดใหญจะสกัดน้ํามันดวยวิธีแยกเปลือก เพราะคุณภาพน้ํามันปาลมดิบที่ไดจะสูงกวา
วิธีรวมเปลือกซึ่งใชกันมากในโรงงานสกัดขนาดเล็ก แตตนทุนการผลิตก็สูงกวาประมาณ 1.80 บาทตอ
กิโลกรัม
- สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
ในชวงปที่ผา นมาบริษัทฯ ไมมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ
ข. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โรงงานกลั่นน้าํ มันปาลมบริสุทธิ์ ในกระบวนการผลิตที่โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์นั้น บริษัทฯ
มีวัตถุดิบหลักคือ น้ํามันปาลมดิบ คิดเปนรอยละ 85 ของตนทุนการผลิต ซึ่งวัตถุดิบดังกลาวสามารถผลิตได
เปนผลิตภัณฑตาง ๆ แมกระทั่งผลพลอยไดของผลิตภัณฑก็สามารถนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
เพื่อขายเปนสินคาของบริษัทฯ ได ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากวัตถุดิบเหลือใชจากกระบวนการผลิต
ของน้ํามันปาลม จึงถือวามีนอยมาก
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และเนื่องจากโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูท ี่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีการนิคมอุตสาหกรรมเปน
ผูดูแลควบคุมการปลอยของเสียตางๆ ออกจากโรงงาน ในกรณีของน้ําเสียทางโรงงานก็มีการบําบัดน้ําเสียใน
เบื้องตนกอนที่จะมีการปลอยน้ําออกสูการนิคมฯ และการนิคมฯ ก็มีบอ บําบัดน้ําเสียขนาดใหญกอนปลอยลงสู
ที่สาธารณะอีกทีหนึ่ง ปจจุบันโรงงานไมมีปญหาเรื่องควันที่ปลอยออกจากปลองไอเสีย เนื่องจากโรงงานได
เปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา มาใชกาซธรรมชาติทั้งหมดในป 2540
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบ สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง มีของเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเชน กะลาปาลม ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม เคกสลัด และขี้เถา ซึ่งโรงงาน
สามารถนํากากเสนใยและกะลาปาลมไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ํา ทะลายเปลาสามารถนําไปขาย
หรือแจกฟรีใหเกษตรกรนําไปเพาะเห็ด สําหรับสลัดเคกและขี้เถาโรงงานนําไปถมทีห่ รือใชเปนปุย
ในสวนของมลภาวะทางอากาศ ทางโรงงานมีการดําเนินการติดตั้ง Boiler 30 ตัน เพื่อผลิต
กระแสไฟฟาและลดปญหาการเผาไหม โดยมีการตรวจติดตาม Dust Particulate Emission เพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายสิ่งแวดลอม
ดานมลภาวะทางน้ํา โรงงานไดมีการวางแผนการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกจากกระบวนการ
ผลิต รวมถึงน้าํ ทิ้งจากการอุปโภคบริโภคจากบานพักพนักงาน ดังนี้
1. ควบคุมปริมาณการใชนา้ํ ในกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดน้ําทิ้งเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสีย
2. มีการนําน้ํา Condensate จากทุกสวนของโรงงานนํากลับเขามาใชซึ่งสามารถลดการใชน้ําที่
ตองเติมไปในกระบวนการผลิตและเปนการลดปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
3. ทําการสรางรางรองรับน้ําฝนจากอาคารโรงงานเพื่อดึงน้ําจากสวนนี้เขาระบบน้ําดี เพือ่ ลดจํานวน
น้ําทิ้งเขาสูระบบบําบัด
4. ติดตั้งระบบดักไขมันและตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียกอนปลอยสูระบบบําบัด
สวน
น้ํามันที่ไดจากระบบดักไขมันจะสงกลับเขาสูกระบวนการผลิตใหม
5. มีการใชประโยชนน้ําที่ผานการบําบัดแลว เชน น้ําเสียจากบอสุดทายไปรดสวนปาลมของลูกคา
6. มีการจัดการใหผูรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัด เชน ดูแลสภาพบอบําบัด คันบอ รวมไปถึง
การตรวจสอบระดับน้ํา เพื่อควบคุมและดูแลมิใหน้ํามีการไหลออกสูภายนอกโรงงาน
7. มีการตรวจติดตามคุณลักษณะน้ําเสียและปริมาณน้ําเสียกอนเขาและออกสูระบบบําบัด โดยเก็บ
ตัวอยางสงหองปฎิบัติการวิเคราะหพรอมมีที่ปรึกษาระบบบําบัด
8. น้ําจากการอุปโภคบริโภคจากบานพักพนักงานจะนําเขาสูระบบบําบัดน้าํ เสียของโรงงานทั้งหมด
มิใหมีการรัว่ ไหลออกสูภายนอกโรงงาน
9. โรงงานมีแผนการขุดลอกบอบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาสามารถรองรับปริมาณน้ํา
เสียไดอยางเพียงพอ
10. บริษัทฯ ไดมอบหมายใหสถาบันสิ่งแวดลอมศึกษาหาแนวทางในการดําเนินการและดูแลโรงงาน
อยางตอเนื่องเปนเวลา 2 ป
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ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯมีคาใชจายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมทั้งระบบประมาณ 43
ลานบาท นอกจากนัน้ บริษัทกําลังเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนระบบมาตรฐานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยคาดวาจะไดรับการรับรองภายในกลางป 2547
4) งานที่ยังไมไดสงมอบ
-------ไมม-ี ------
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2.4 การวิจัยและพัฒนา
แผนกวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ได มี ส ว นในการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม อ อกสู ต ลาดเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งลูกคาทั่วไปและลูกคาอุตสาหกรรม การพัฒนางานตาง ๆ ดังกลาวทําให
เกิดบทบาทหนาที่ในการติดตามความเคลื่อนไหวของสินคาตางๆ ในทองตลาด คือ น้ํามันปาลมโอเลอิน ,
ไขมันพืชผสมและเนยเทียมโดยการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพและวิจัยเพื่อพัฒนาสินคาที่ผลิตจากบริษัทฯ ให
มีคุณภาพที่ทัดเทียมหรือดีกวาสินคาในทองตลาด
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยหาสาเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นกับการผลิตและสงผลมายังคุณภาพของสินคาที่ทําให
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานพรอมทั้งหาวิธีแกไขและปองกัน ตลอดจนการคนควาหาวัตถุดิบตาง ๆ ที่มีคุณภาพดี
เชน สารเคมี , บรรจุภัณฑ ที่มีคุณภาพดีสามารถนํามาใชเพื่อการลดตนทุนการผลิตของบริษัท
ในป พ.ศ. 2547 นี้ ทางบริษัทฯ จะยังคงมีการลงทุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริการ
ลู ก ค า โดยการจัด ซื้อเครื่องมื อ และอุ ปกรณ ต างๆ ที่ทั นสมั ย ใหผลการวิเ คราะหที่ถูก ตอ งแมน ยํา เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีการนําระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2000 , HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point ) และระบบ GMP ( Good
Manufacturing Practice ) มาใชควบคุมการทํางานเพื่อใหสินคามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา ทั้ง
ยังปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑสุดทายที่จําหนายแกผูบริโภคโดยการควบคุมสุขลักษณะที่ดีและ
ถูกตองในการผลิตสินคา ตลอดจนมีการชวยพัฒนาสินคาตางๆ ใหเปนไปตามความตองการของลูกคาเพื่อ
สนองความพึงพอใจสูงสุดโดยยึดหลักนโยบายคุณภาพของบริษัท
และบริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญของสังคมและสิ่งแวดลอมโดยมุงมั่นเพื่อเขาสู ระบบ ISO 14001
ภายในปนี้ดวย ในชวง 3 ปที่ผานมานี้บริษัทฯ มีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา เปนจํานวนเงินประมาณ
7.73 ลานบาท
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1) ลักษณะสําคัญของทรัพยสิน
บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ใชประกอบธุรกิจ สวนปาลมน้ํามัน โรงกลั่นน้ํามันปาลม และโรง
สกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม ดังนี้

1. ที่ดินปลูกสวนปาลม

24,776.27 ไร

2. ที่ดิน 5 แปลง มีที่ตั้งดังนี้
2.1 เนื้อที่ 83 ตารางวา เลขที่ 947/155
หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
2.2 เนื้อที่ 74 ตารางวา เลขที่ 947/157
หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10260
2.3 เนื้อที่ 282 ตารางวา เลขที่ 43 ซ.
แสงจันทร-รูเบีย ถ.พระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม.10110
2.4 เนื้อที่ 18 ไร 1 งาน 23 ตารางวา
เลขที่ 236 หมู 4 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู อําเภอเมือง
สมุทรปราการ 10280
2.5 เนื้อที่ 100 ไร 3 งาน 182 ตารางวา
เลขที่ 99/9 หมู 2 ถ.สิเกา-ควนกุน
ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
3. ที่ดิน โรงงาน สํานักงาน บานพัก

118 ไร 4 งาน
644 ตารางวา

30.76

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
- นส.3ก, นส.3, โฉนด, นส.2,
สัญญาซื้อขาย, ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน
โฉนด

25,007.27 ไร

108.82

- นส.3ก, โฉนด และ ภบท.5

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

ขนาด

มูลคา
(ลานบาท)
78.84
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
4. อาคารสํานักงานใหญ อาคารสํานักงานสาขา
อาคารโรงงาน 2 โรง สํานักงานสวน บานพักพนักงาน
5. อาคารโรงงาน 2 แหง ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จ.สมุทรปราการ และจังหวัดตรัง
6. โกดังคลังสินคา
7. เครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
8. เครื่องจักรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลม
9. ยานพาหนะ
10. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
11. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน
12. คาสินอาผล

มูลคา
(ลานบาท)
112.14

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เปนเจาของ

19.49

เปนเจาของ

35.80
117.90
198.50

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

18.72
4.14
233.58
17.19

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีการทําสัญญาเชาสวนปาลมจากบริษัทยอย คือ
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้
ที่ตั้งของสวนปาลม

: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี
พื้นที่
: 21,456 ไร
ระยะเวลาของสัญญา
: คูสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาโดยสงเปนหนังสือบอกกลาว
ลวงหนา 30 วัน
อัตราดอกเบี้ย (กรณีผิดนัดชําระ) : MLR – 1.5 %

ทั้งนี้บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีที่ดินที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซึ่งบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) เชาสวนปาลมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

n

บริษัท พันธศรี จํากัด

ที่ตั้งสัมปทาน
พื้นที่สัมปทาน
ระยะเวลาการใชประโยชน
o

: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
: 20,000 ไร
: ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558

บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด

ที่ตั้งสัมปทาน
พื้นที่สัมปทาน
ระยะเวลาการใชประโยชน

: ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี
: 10,600 ไร
: ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

เนื่องจากบริษัทยอยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิดเปน 48%
ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,874.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทาน
ลงในอีก 11 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,474.75 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 10 ปขางหนา แตสวน
เคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซึ่งอาจถูกปรับเงื่อนไขการเชา โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ
หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว
บริษัทยอยจะตองรับซื้อผลปาลมสดจาก
บุคคลภายนอกในสัดสวนสูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําใหบริษัทยอย
ประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
2) นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยนั้น ขึ้นอยูกับวาธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมสอดคลองกับ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯหรือไม และทําใหบริษัทฯไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นหรือไม โดยมีสัดสวนเงินลงทุนไม
เกินรอยละ 50 ของสินทรัพยรวม และบริษัทฯตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนิน
ธุรกิจ รวมถึงการสงตัวแทนของบริษัทฯเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาว
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2.6 โครงการในอนาคต
-----ไมมี------
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บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวา
รอยละ 5 ของสวนของผูถอื หุน ณ วันสิ้นปบัญชี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารัอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 นอกจากสัปทานที่ดินอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งใหบริษัท พันธศรี
วิวัฒน จํากัด เชาทําสวนปาลม และบริษัทยอยไดเชาสวนปาลมดังกลาวอยู บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
ไดรับแจงจากสํานักงานธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราช
พัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงให
ความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชา
ที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท บริษัท พันธศรีวิวัฒน
จํากัด ยังมิไดบันทึกบัญชีคาเชาดังกลาว เนื่องจากกําลังอยูระหวางการเจรจากับหนวยราชการที่
เกี่ยวของ
2) คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
----------ไมมี------3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
----------ไมมี-------

หนา 36 : LSTTJ

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.8 โครงสรางเงินทุน
1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
- ทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 820
ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 82 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ในป 2546
บริษัทฯ ไดซื้อหุนทุนคืนตอเนื่องจากป 2545 ทําให ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีหุนทุนซื้อคืน
จํานวน 8.20 ลานหุน คิดเปนรอยละ 10.00 ของทุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท
ในราคาเฉลี่ยหุนละ 15.56 บาท คิดเปนมูลคา 127.61 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545
- ลักษณะสําคัญของตราสารหนี้หรือหลักทรัพยแปลงสภาพ
--------ไมมี----------จํานวนหุนและผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนอันเนื่องมาจาก
การออก Thai trust fund หรือ NVDR
--------ไมมี---------- ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย
-------ไมมี----------
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2) ผูถือหุน
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2546 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกดังนี้

ลําดั
บ

ชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน

บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 1
33,636,345
ABN AMRO ASIA SERVICES (SINGAPORE)
15,748,252
2
PTE LTD.
3 LAM SOON CANNERY PTE LTD.
6,135,806
4 G.K.GOH STOCKBROKERS PTE LTD
3,488,400
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
1,454,115
6 G.K. GOH SECURITIES (HK) NOMINEES
1,000,000
LIMITED
7 นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
956,814
8 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
727,200
9 นายไพรัช อิ่มโชคชัย
446,000
10 นายสุรพันธ พัฒนพิฑูรย
439,000
ที่มา
: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
1
2

1

รอยละของจํานวน
หุนสามัญทั้งหมดที่
ออกและเรียกชําระ
แลว
41.02
19.21
7.48
4.25
1.77
1.22
1.17
0.89
0.54
0.54

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือหุนตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระ
แลว
1 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
50.71
2 นาย วัง ตา เลียง
24.50
3 นาย วัง ชาง ยิง
24.50
ลักษณะประเภทธุรกิจ

: เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ ABN AMRO ASIA SERVICES (SINGAPORE) PTE
LTD. ไมสามารถหาขอมูลได
3) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ

บริษัทฯมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุน เปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว
ในสวนของบริษัทยอยนั้น มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยอมขึ้นกับผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก

หนา 39 : LSTTK

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.9 การจัดการ
1) โครงสรางการจัดการ
แผนผังการจัดองคกร
ประธานกรรมการ
นายมีชัย วีระไวทยะ

กรรมการและผูจัดการทั่วไป
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

คณะกรรมการ
นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายวัง ตา เลียง
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหาร
นายสงคราม กระจางเนตร กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสุมาลย แจงศิรเิ จริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
นายสมชัย จงสวัสดิช์ ัย กรรมการ
นายอําพล สิมะโรจนา กรรมการ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการ

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายขาย

ฝายขายอุตสาหกรรม

ฝายโรงงาน

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ

นายนิพล ปุญญาวิวัฒน

นางรุงนภา พนมเชิง

นายอําพล สิมะโรจนา
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โครงสรางกรรมการบริษัทฯประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุดคือ
1.
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ
รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษทั ฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ
1 และรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
กลยุทธ เปาหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
2.คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุ
ถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3.คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตราการ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่าํ เสมอ
4.คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน
6.คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษทั ฯในรายงานงบการเงินของ
บริษทั ฯและบริษัทยอย ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รวมถึง
การเปดเผยขอมูลและสาระสนเทศตางๆใหเปนไปตามกฎหมาย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
7.คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง
และการ
ประชุมผูถือหุน อยางนอยปละครั้ง
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2.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีรายชื่อดังตอไปนี้

นายสงคราม กระจางเนตร
นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

:

:
:
:

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ให
มีความถูกตองครบถวน และเปนที่เชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงการกําหนดคา
สอบบัญชีประจําป
4. ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัตติ ามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมาย
2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
เนื่องจากบริษทั ฯมิไดมีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นเมื่อมีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะ
เหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
กรรมการแตละทานจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัติ
เหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษทั ฯเพื่อพิจารณาและแตงตั้งเปนกรรมการของ
บริษทั ฯ ในกรณีที่กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถ ือหุนโดยใช
เสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงทีม่ ีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครัง้ นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ให
ผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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3) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- กรรมการของบริษทั ฯจํานวน 9 ทานจะไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงินในรูปของ
คาธรรมเนียมกรรมการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3.47 ลานบาท
- กรรมการบริหารและผูบ ริหารของบริษัทฯจํานวน 7 ทานจะไดรบั คาตอบแทนที่เปน
ตัวเงินในรูปของ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาน้ํามันรถ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 58.82 ลานบาท
คาตอบแทนอื่น
บริษทั ฯไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกผูบริหาร สําหรับเงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทฯไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ คือเริ่มจาก
รอยละ 2 ของเงินเดือน และปรับเพิ่มขึ้นทุกปตามอายุงาน ปละรอยละ 1 จนกระทั่งสูงสุด
ที่รอยละ 5
4) รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
Policy on Corporate Governance
คณะกรรมการเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนสวนสําคัญในการ
นํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน จึงไดกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การ
เคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ความโปรงใสในการบริหารงาน การกําหนด
นโยบายและการเปดเผยขอมูล ซึ่งไดมีการเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงาน
ประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) อยางไรก็ตาม นโยบายการกํากับดูแล
กิจการดังกลาวยังอยูในระหวางการจัดทําเปนลายลักษณอักษร บริษัทฯ จะจัดทําใหแลวเสร็จและ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหความเห็นชอบไดในป 2547
2. สิทธิของผูถอื หุน : สิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน
Shareholders: Rights and Equitable Treatment
ในป 2546 บริษัทฯ มีการประชุมผูถือหุน ทั้งหมด 2 ครั้ง แบงเปนการประชุมสามัญประจําป 1 ครั้ง
และวิสามัญ 1 ครั้ง โดยการประชุมไดจัดที่บริษัทและบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้ง
ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วัน
ทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง
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ครบถวน เพือ่ ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได บริษัทฯ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะสงไปดวย ทั้งนี้
เพื่อใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนไดในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเอง โดย
ไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 1 คนเปนผูรบั มอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว
3. สิทธิของผูมสี วนไดเสียกลุมตางๆ
Various Groups of Stakeholders
บริษทั ฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูม ีสวนไดเสียภายใน
ไดแก พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก เจาหนี้ คูคาและลูกคา โดยบริษทั ฯ ไดปฏิบัติกบั
พนักงานอยางเทาเทียมกันและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม สําหรับเจาหนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการกูย ืมเงินตามขอตกลง การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและ
ปฏิบตั ิตามสัญญา ในสวนของลูกคา บริษทั ฯ ไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงรักษาความลับ และมีหนวยงานทีท่ ําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา
ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
4. การประชุมผูถ ือหุน
Shareholders’ Meeting
ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงใหขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานและการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ ตามวาระการประชุมที่กําหนดไว และยังกําหนดใหมีวาระอืน่ ๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอ
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาได
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
Leadership and Vision
คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบในเรื่องวิสยั ทัศน เปาหมาย นโยบาย
แผนธุรกิจและงบประมาณในเรื่องที่สําคัญของบริษทั ซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้งติดตามผล
การปฏิบตั ิงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมาย
และแผนงานที่วางไว
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
Conflict of Interests
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการ
ใชขอมูลภายใน ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษทั ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
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และเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับ
บริษทั รวมถึงใหกรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
นอกจากนี้ สําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษทั ฯ ไดมีการเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ
คูสัญญา เหตุผลหรือความจําเปนไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 แลว
7. จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
บริษทั ฯ ตระหนักดีวาการปฏิบตั ิตามจริยธรรมของผูบ ริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปนตอ
ความสําเร็จขององคกรในระยะยาว จึงมีการจัดทําระบบ ISO 9001:2000 ซึง่ เปนระบบเกีย่ วกับ
มาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการกับลูกคา รวมถึงการจัดทําระบบ HACCP ซึ่งเปนระบบ
มาตรฐานระหวางประเทศเรือ่ งความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง
ทั้งนี้เพื่อใหผบู ริโภคมั่นใจในมาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการของบริษทั ซึ่งพนักงานทุกคน
ไดมีการปฏิบตั ิตามและพัฒนาระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
อยางไรก็ตาม
แนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจทีเ่ ปนลายลักษณอักษรอยูในระหวางดําเนินการ
บริษทั ฯ จะแจงใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ไดรับทราบ รวมถึงจะจัดใหมี
กระบวนการในการติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่องโดยจะใหแลว
เสร็จภายในป 2547

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
Balance of Power in Board of Directors
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน และกรรมการ
อิสระ 4 ทาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสม
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9. การรวมหรือแยกตําแหนง
Aggregation or Segregation of Positions
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้เพื่อเปน
การแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ซึ่งเปนหนาที่ของ
กรรมการผูจัดการและผูบ ริหารระดับสูงของบริษัท
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
Remuneration for Directors and the Management
บริษทั ฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาตามภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ี
ตองการและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ในสวนคาตอบแทนผูบ ริหาร ประธาน
กรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทน
11. การประชุมคณะกรรมการ
Board of Directors’ Meetings
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนดใหมีไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย หรือประธาน
กรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน
โดยมีการ
กําหนดวาระการประชุมลวงหนาที่ชัดเจน
เปนระเบียบวาระพรอมเอกสารประกอบการประชุมที่
เพียงพอ แนบกับหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอ ยกวา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม บันทึกรายงานการประชุมมีการจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษร และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและ
ผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในป 2546 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 4 ครั้ง รวม
ทั้งสิ้น 8 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แตละคนได
ดังนี้
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วาระการ
ดํารง
ตําแหนง
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2544-2547
2. นายวัง ตา เลียง
2544-2547
3. นายสงคราม กระจางเนตร 2546-2549
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ 2545-2548
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ 2544-2547
6. นายวัง ชาง ยิง
2546-2549
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
2545-2548
8. นายอําพล สิมะโรจนา
2545-2548
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 2546-2549
รายชื่อ

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
4/4
4/4
8/8
2/4
0/4
2/8
4/4
4/4
8/8
4/4
4/4
8/8
2/4
3/4
5/8
3/4
2/4
5/8
4/4
4/4
8/8
3/4
3/4
6/8
4/4
4/4
8/8

12. คณะอนุกรรมการ
Committees
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทาน
เปนกรรมการอิสระ โดยมีการประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2546 มีการประชุม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกีย่ วของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเกีย่ วกับวัตถุประสงคและ
การวางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกีย่ วโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
บริษทั ฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการสรรหา โดยหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกลาวขณะนี้ดาํ เนินการโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ อยางไรก็
ตาม บริษทั ฯ มีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนทีเ่ หมาะสมและผานการเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุน
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Controlling System and Internal Audit
บริษทั ฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยก
หนาที่ผูปฏิบตั ิงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ ริหารตามสายงานที่
รับผิดชอบ
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บริษทั ฯ มีแผนกตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรม
ทางการเงินของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ โดยหนวยงานนี้มีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว
บริษทั ฯ มีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง
เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
เพื่อใหวตั ถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ได
ตั้งไว
โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการ
ประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ
ควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
14. รายงานของคณะกรรมการ
Directors’ Reporting
คณะกรรมการบริษทั ฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษทั และขอมูลทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั ิอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําปแลว
15. ความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ
Relations with Stakeholders
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทัง้
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และ
ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย ในสวนของ
งานดานผูลงทุนสัมพันธนนั้ บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่อง
ดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหผูจัดการฝายการเงินและผูช วยกรรมการผูจัดการ
ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่
เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทฯ ไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87 หรือโทรสาร
02-361 8989
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5) การดูแลเรื่องการใชขอ มูลภายใน
บริษทั ฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพือ่ เปนประโยชนสวน
ตนดังนี้
1.
ใหความรูแกกรรมการและผูบ ริหาร เกี่ยวกับหนาที่ทตี่ อ งรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทฯรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัทฯ
ทุกไตรมาสทีม่ ีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาว
แกผูอื่น รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษทั ฯ และบทกําหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะ
ไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษทั ฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน
จะเผยแพรตอสาธารณะชน
6) บุคลากร
จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯมีพนักงานทั้งหมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ……87.........คน
พนักงานประจําโรงงานบางปู.……292........คน
พนักงานประจําโรงงานตรัง……......91.........คน
รวม....……..…...470..........คน
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ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
- พนักงานสํานักงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินสะสม และโบนัส
- พนักงานขายจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินสะสม คาคอมมิชชั่น เบี้ย
เลี้ยง คาน้ํามันรถ คาเบี้ยประกันรถ คายางรถ และโบนัส
- พนักงานโรงงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือคาแรง เงินสะสม คา
ลวงเวลา เบีย้ เลี้ยง เบี้ยขยัน และโบนัส
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 162 ลานบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เนื่องจากบริษทั ฯไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และการรับรองระบบประกัน
คุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) นอกจากนั้น กําลังเขาสูมาตรฐาน ISO 14001
โดยเปนระบบมาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานใน
การทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางาน
อยางตอเนื่อง
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2.10 การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
เปนกลไกสําคัญที่ชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และ
ชวยใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งชวยรักษา
ผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ มีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวย
ใหบุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และสรางระบบการควบคุมภายในที่ ดีแกบริ ษัท ฯ เพื่อใหเกิดระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินรายงานการตรวจสอบภายในของแผนกตรวจสอบ
ภายในในเรื่องการจัดระบบการใช Credit Limit และ Credit Term เพื่อการบริหารและควบคุมลูกหนี้
การคา ลูกหนี้การคา การตรวจนับสินทรัพย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จาย เงินสดยอย การจาย
เช็ค การจัดซื้อทั่วไปและน้ํามันดิบ เจาหนี้การคาและการทํางานลวงเวลา
ผลการประเมินสรุปไดวา ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
ดังกลาวแตอยางใด นอกจากนั้น ในการกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและดูแลไมใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯไมมีรายการธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ยกเวนรายการซื้อขายสินคากับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนไปตามราคาตลาดและสอดคลองกับหลักเกณฑการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2546
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ปละ 2 ครั้ง และในป 2546 ผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทตามที่เห็นวา
จําเปน ซึ่งไมพบขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญแตประการใด
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2546 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งสรุปไดดังตอไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งพบวา งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบประจํ า ป สรุ ปได ว า บริษั ท มีร ะบบการควบคุม ภายในที่เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มีความโปรงใส โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มี
ประโยชนตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสมทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 เพื่อแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2546
ในการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2546 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการ
ตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญ
อยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลที่ดี และมีการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล

นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หนา 52 : LSTTM

แบบ 56-1

บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.11 รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกัน
บริษทั ฯไมมีรายการระหวางกันนอกเหนือจากที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบของผูสอบบัญชี
ขอ 6 หนา 7
2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
เนื่องจากปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศบางฤดูกาลมีไมเพียงพอตอการใชน้ํามันปาลมดิบ
ของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
และการนําเขาตองขออนุมัติจากภาครัฐ
ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความ
จําเปนตองซื้อน้ํามันปาลมดิบจากโรงงานสกัดที่สามารถผลิตน้ํามันปาลมดิบที่มีคณ
ุ ภาพ สงมอบตรงเวลา
และเปนคูคาที่ดี ซึ่งบมจ.สหอุตสาหกรรม เปนหนึ่งในบริษัทดังกลาว
3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2546 บริษัทฯ มีการซื้อน้ํามันปาลมดิบจากบมจ.สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ
14.67 ของปริมาณการซื้อน้ํามันปาลมดิบทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไม
มีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจ
น้ํามันปาลมดิบ
คุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนผูจัดการทั่วไปของบริษัทฯ และเปนกรรมการผูจัดการของบมจ.
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแกบมจ.ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่
การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการซื้อจากผูขายรายอื่นๆ
4. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษทั ฯไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับบมจ. สหอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม กอนที่บริษทั ฯจะ
เขามาถือหุน และเปนผูถือหุนรายใหญในบมจ.สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
เนื่องจากบมจ. สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนบริษัทที่มสี วนปาลมใหญที่สุดในประเทศไทย และเปนหนึ่งในบริษทั ที่มี
การผลิตน้ํามันปาลมดิบที่มคี ุณภาพ นอกจากนั้นบริษทั ฯก็มีการใชน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลักใน
ปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันปาลมดิบยังมีความไมชัดเจน ดังนั้นการ
หลีกเลี่ยงรายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็ตามบริษัทฯมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคา
เดียวกับที่มีการซื้อจากผูขายรายอื่น

หนา 53 : LSTTN

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1) งบการเงิน : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมา
- สรุปรายงานการสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี
ชื่อสํานักงาน
เลขทะเบียนผูสอบ
บัญชี
ที่ตั้ง

โทรศัพท
โทรสาร

นายรุทร เชาวนะกวี
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
3247
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
ตู ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501
02-264 0777, 02-661 9190
02-264 0789/90, 02-661 9192

ในระยะ 3 ปที่ผานมา ผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม
มี เงื่อนไข

หนา 54 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2546
จํานวนเงิน %
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินสดฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม/บริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
2544
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

202,494 9.02
300,332 13.38
1,521 0.07
597,298 26.61
5,061 0.23
1,106,706 49.30

46,606 2.38
300,202 15.32
1,534 0.08
574,188 29.29
1,922 0.10
924,451 47.16

78,431 5.16
81,534 5.37
239,076 15.74
973 0.06
435,928 28.69
1,985 0.13
837,928 55.15

130,719 9.04
219,276 15.16
977 0.07
348,333 24.08
5,505 0.38
704,811 48.73

15,137 0.67
983,194 43.80
139,472 6.21

620,634 31.66
967 0.05
413,740 21.11
-

239,416 15.76
456 0.03
440,983 29.03
-

261,850 18.10
8,160 0.56
470,688 32.54
-

0.01
269 0.01
1,138,111 50.70 1,035,610 52.84

470 0.03
681,326 44.85

983 0.07
741,681 51.27

309

2,244,817 100.00 1,960,061 100.00 1,519,254 100.00 1,446,493 100.00

หมายเหตุ บริษัทฯเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต เดือนมิถุนายน 2546

หนา 55 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2546
จํานวนเงิน %
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมธนาคาร
เจาหนี้การคา
เจาหนี้บริษัทรวม
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
เงินปนผลคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สิน

170,000
148,093
77,143

7.57
6.60
3.44

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
2544
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

8.67
7.13
1.45
3.94

206,099 13.57
12,860 0.85
-

29,956 1.33
30,906 1.38
40,435 1.80
44,529 1.98
541,063 24.10

25,377 1.29
20,394 1.04
25,328 1.29
43,511 2.22
529,948 27.04

25,358 1.67
28,897 1.90
21,874 1.44
30,583 2.01
325,671 21.44

56,229 3.89
16,362 1.13
21,349 1.48
29,285 2.02
251,935 17.42

192,857

192,857

-

-

8.59

733,920 32.69

170,000
139,695
28,500
77,143

9.84

722,805 36.88

หมายเหตุ บริษัทฯเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต เดือนมิถุนายน 2546
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-

325,671 21.44

30,063
77,459
21,189
-

2.08
5.35
1.46
-

-

251,935 17.42

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2546
จํานวนเงิน %
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน
ชั่วคราวในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุน
ระยะยาวอื่น
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
หัก หุนทุนซื้อคืน
รวมสวนของผูถือหุน – สุทธิ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
2544
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

820,000 36.53
820,000 36.53
241,970 10.78
-

820,000 41.84
820,000 41.84
241,970 12.35
-

820,000 53.97
820,000 53.97
241,970 15.93
534 0.04

820,000 56.69
820,000 56.69
241,970 16.73

(2,312) (0.10)

(2,312) (0.12)

(3,586) (0.24)

(4,093) (0.28)

61,347 2.73
243,864 10.86
1,364,86 60.80
8

61,347 3.13
243,864 12.44
1,364,86 69.63
8

50,479 3.32
186,802 12.30
1,296,20 85.32
0

(127,613)
1,237,255

(5.68) (127,613)
55.12 1,237,255

273,642 12.19

(6.51) (102,617)
63.12 1,193,582

-

-

-

44,193
92,488
-

3.06
6.39
-

(6.75)
78.56 1,194,557

-

-

-

82.58

-

1,510,897 67.31 1,237,255 63.12 1,193,582 78.56 1,194,557 82.58
2,244,817 100.00 1,960,061 100.00 1,519,254 100.00 1,446,493 100.00

หมายเหตุ บริษัทฯเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต เดือนมิถุนายน 2546

หนา 57 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2546
จํานวนเงิน %
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
2544
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน

%

3,489,381 100.00 3,341,303 100.00

2,633,544 100.00

2,442,170 100.00

(2,955,547) (84.70) (2,940,102) (87.99)

(2,262,866) (85.92)

(2,102,827) (86.10)

14.08

13.89

370,678
(218,377) (8.29)
152,301 5.78
13,206 0.50
(3,275) (0.12)
162,231 6.16
7,807 0.30

339,344
(211,070) (8.64)
128,274 5.25
15,377 0.63
(2,927) (0.12)
140,724 5.76
20,949 0.86

533,834 15.30

401,201 12.01

คาใชจายในการขายและบริหาร
(252,423) (7.23) (207,666)
281,412 8.06 193,535
กําไรจากการขาย
รายไดอื่นๆ
14,961 0.43
12,296
คาตอบแทนกรรมการ
(7,147) (0.20) (3,671)
289,225 8.29 202,159
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
23,473 0.67
64,507
รวม
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงิน 312,698 8.96 266,667
ได
ดอกเบี้ยจาย
(5,910) (0.17) (5,910)
ภาษีเงินได
(61,600) (1.77) (43,841)
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวน
245,187 7.03 216,916
นอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
(28,271) (0.81)
กําไรสุทธิสําหรับป
216,916 6.22 216,916
กําไร(ขาดทุน) สุทธิตอหุน(บาท)
2.92
2.92
มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน)
10.00
10.00
74,175,161
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 74,175,161

(6.22)
5.79
0.37
(0.11)
6.05
1.93
7.98
(0.18)
(1.31)
6.49
6.49

หมายเหตุ บริษัทฯเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต เดือนมิถุนายน 2546
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170,038

6.46

161,674

6.62

(241) (0.01)
(44,070) (1.67)
125,727 4.77

(544) (0.02)
(28,814) (1.18)
132,316 5.42

125,727
1.54
10.00

132,316
1.61
10.00

81,715,641

4.77

82,000,000

5.42

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546
2545
2544

งบการเงิน
2546
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี

216,916

216,916

125,727

132,316

82,126
6,220

49,027
-

48,586
-

47,417
-

174

174

104

(5)

(20)
6,486
886
(1,090)
(289)
(23,473)
28,271

(20)
(32)
921
(1,090)
(289)
(64,507)
-

6,139
(635)
(223)
(559)
(7,807)
-

(3,982)
(7,560)
(2,067)
(32)
(1,810)
(20,949)
-

316,207

201,099

171,332

143,328

(35,273) (61,075)
59
(560)
(156,482) (138,228
759
63
319
202
(64,321) (66,609)
15,640
15,640
519
7,898
77,428 (41,570)

(25,936)
(0.99)
(87,595)
3,520
513
128,640
(8,329)
14,257
196,400

(20,629)
(973)
24,956
2,976
770
(27,356)
10,515
(3,759)
129,827

(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ที่ยังไมเกิดขึ้น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
(กําไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่
สวนแบง (กําไร) ของบริษัทรวมสุทธิจากภาษีเงินได
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การคา
- ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ
- สินคาคงเหลือ
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- เงินใหกูยืมแกกรรมการและพนักงาน
- สินทรัพยอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้บริษัทรวม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุ บริษัทฯเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต เดือนมิถุนายน 2546
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แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิน
รวม
2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม/บริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ
เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
เงินสดจายเพื่อซื้อหุนทุนคืน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2546

2545

2544

(10,099)
(73,688)
(206,947)
1,594
1,306
92,188
3,544
(192,103)

(10,099)
(23,545)
(374,215)
841
1,306
92,188
57,250
(256,273)

(81,000)
(18,929)
(2,955)
683
8,018
2,601
31,571
(60,011)

(51,549)
(2,989)
2,074
100
11,394
48,401
7,430

170,000

170,000

(30,000)

29,414

370,000
(100,000)
(24,996)
(176,267)
238,738

370,000
(100,000)
(24,996)
(148,987)
266,018

(102,617)
(55,997)
(188,614)

(121,048)
(91,634)

124,063
78,431
202,494

(31,825)
78,431
46,606

(52,225)
130,656
78,431

45,623
85,096
130,719

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หมายเหตุ บริษัทฯเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต เดือนมิถุนายน 2546
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิน
รวม
2546
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย

2546

2545

2544

202,494
202,494

46,606
46,606

78,431
78,431

130,719
130,719

5,820
82,217

5,820
52,328

573
31,534

202
21,482

หมายเหตุ บริษัทฯเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต เดือนมิถุนายน 2546
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- อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)
งบการเงิน
รวม

2546
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
2.05
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.93
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
N/A
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
N/A
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
N/A
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ (เทา)
N/A
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)
N/A
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
N/A
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
N/A
CASH CYCLE (วัน)
N/A
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
15.30
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
8.29
อัตรากําไรอื่น (%)
0.67
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
26.77

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2546

2545

2544

1.74
0.66
(0.10)
11.86
30
31.76
11
17.00
21
71

2.57
1.23
0.68
11.07
33
33.02
11
15.96
23
73

2.80
1.39
0.57
11.41
32
35.82
10
23.07
16
78

12.01
6.05
1.89
(20.56
)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
6.15 6.35
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
N/A
17.85
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
N/A
12.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
N/A
62.23
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
N/A
1.96
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
0.49 0.58
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
24.52 1.38
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
1.50 1.09
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (CASH BASIS)
0.54 (0.23)
(เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (ตามปที่จาย) (%)
68.39 68.39
อัตราการจายเงินปนผล (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (%)
68.39 68.39

14.08
6.16
0.29
121.06

13.90
5.76
0.85
92.26

4.74
10.53

5.34
10.96

8.48
38.24
1.79

9.21
38.35
1.73

0.27
997.04
2.98
4.87

0.21
292.68
0.73
0.82

32.47
64.94

124.22
93.17
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งบการเงิน
รวม

2546
ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามปที่จาย) (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (บาท)

20.37
2.92
2.00
2.00

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2546
16.68
2.92
2.00
2.00

2545
14.61
1.54
0.50
1.00

2544
14.57
1.61
2.00
1.50

2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
- ผลการดําเนินงานที่ผานมา
จากปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2546 สูงกวาป 2545 ในขณะที่ราคา
เฉลี่ยของน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลก อยูในระดับสูงกวาป 2545 สงผลใหมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบสวนเกิน
อีกทั้งในป 2546 มี สตอคน้ํามันปาลมดิบทั่วประเทศคงเหลือโดยเฉลี่ยมากกวา 100,000 ตันตอเดือน ทําให
สถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักจากป 2545 โดยสูงขึ้นเล็กนอย
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ในป 2546 นั้น แมวาบริษัทจะมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจาก
162.23 ลานบาทในป 2545 เปน 202.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 39.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.61 แตเมื่อ
พิจารณาอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานเทียบกับรายไดจากการขายพบวาลดลงเล็กนอยจากรอยละ 6.16
ในป 2545 เปนรอยละ 6.05 ทั้งนี้เนื่องจาก ในป 2546 บริษัทมีตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการ
เพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 14.08 เปนรอยละ 12.01 อยางไร
ก็ตาม การเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดสงผลใหบริษัทมี
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มจาก 7.81 ลานบาทเปน 64.51 ลานบาท ทําใหในป 2546 บริษัท
มีกําไรสุทธิจํานวน 216.92 ลานบาท สูงขึ้น 91.19 ลานบาท จากป 2545 คิดเปนรอยละ 72.53 อัตราสวนกําไร
สุทธิในป 2546 จึงเพิ่มจากรอยละ 4.74 ในป 2545 เปน รอยละ 6.35 สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่
สําคัญอื่นๆ ในงบการเงิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้:รายได
รายไดจากการขาย : ในป 2546 บริษัทมีรายไดจากการขาย 3,341.30 ลานบาท สูงขึ้นจากป
2545 รอยละ 26.87 เนื่องจากบริษัทจําหนายสินคาในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 6.57 อีกทั้ง ราคาขายเฉลี่ยตอ
ตันยังคงปรับตัวสูงขึ้น รอยละ 20.31 ทั้งนี้รายไดจากการขายโดยสวนใหญเปนรายไดจากการขายในประเทศ
หนา 63 : LSTTO
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คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.55 ของรายไดจากการขายทั้งหมด
ในขณะที่สัดสวนรายไดจากการขายของ
ผลิตภัณฑแตละชนิด ยังคงใกลเคียงกับป 2545 โดยสวนใหญเปนรายไดจากการขายน้ํามันพืช รอยละ 87.97
ของรายไดจากการขายทั้งหมด สําหรับ รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2546 เทากับ
3,489.38 ลานบาท
รายไดอื่น : ในป 2546 บริษัทมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 12.30
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.36 ของรายไดรวม โดยรายการหลักของรายไดอื่นเกิดจาก กําไรจากการจําหนาย
เศษซาก และรายไดจากคาปรับในการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย (บริษัทรวม สําหรับป 2545) : ในเดือน
พฤษภาคม 2546บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จาก
เดิมซึ่งถือหุน รอยละ 24.40 ณ สิ้นป 2545 เปน รอยละ 66.29 ณ สิ้นป 2546 สงผลใหบริษัทดังกลาวมีฐานะ
เปนบริษัทยอยและทําใหสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 7.81 ลานบาท ในป 2545 เปน 64.51 ลาน
บาท ในป 2546 คิดเปน เพิ่มขึ้น รอยละ 726.32
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : เพิ่มขึ้นจาก 2,262.87 ลานบาท ในป 2545 เปน 2,940.10 ลานบาท คิดเปน รอย
ละ 29.93 เนื่องจากบริษัทมีตนทุนขายเฉลี่ยตอตันของผลิตภัณฑโดยรวมสูงขึ้น รอยละ 23.20 ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากราคาน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก ปรับตัวสูงขึ้นจากป 2545 ถึงแมวาราคาวัตถุดิบจะปรับตัวสูงขึ้น
บริษัทก็สามารถปรับราคาขายเฉลี่ยตอตันเพิ่มขึ้น รอยละ 20.31
คาใชจายในการขายและบริหาร : ในป 2546 บริษัทสามารถลดอัตราสวนของคาใชจายใน
การขายและบริหารเมื่อเทียบกับยอดขายลงเหลือรอยละ 6.22 เมื่อเทียบกับรอยละ 8.29 ในป 2545 ซึ่งนับเปน
ระดับต่ําสุดตั้งแตป 2540 โดยในป 2546 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 207.67 ลานบาท
เทียบกับ 218.38 ลานบาท ในป 2545 ลดลงรอยละ 4.90 ทั้งนี้คาใชจายในการขายและบริหารสวนใหญเปน
คาใชจายเงินเดือน คาขนสงสินคา และคาใชจายเพื่อสงเสริมการขาย
ดอกเบี้ยจาย : ในระหวางป 2546 บริษัทมีการกูยืมเงินจากธนาคารจํานวน 370 ลานบาท เพื่อ
ใชเปนเงินทุนในการเพิ่มสัดสวนการถือหุนของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จึงทําใหมี
ภาระดอกเบี้ยจายในป 2546 ทั้งสิ้น 5.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.24 ลานบาท ในป 2545
กําไร
กําไรขั้นตน : อัตรากําไรขั้นตนเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการขายในป 2546 อยูที่รอยละ
12.01 ลดลงจากป 2545 ที่รอยละ 14.08 ทั้งนี้จากสภาวะการแขงขันในตลาดทางดานราคาที่ ยังคงรุนแรง ทํา
ใหบริษัทไมสามารถปรับขึ้นราคาขายไดในสัดสวนที่เทากับการเพิ่มขึ้นของตนทุนขาย สําหรับอัตรากําไรขั้นตน
เปรียบเทียบกับรายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2546 อยูที่รอยละ 15.30
หนา 64 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กําไรจากการดําเนินงาน : ในป 2546 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 202.16 ลานบาท
สูงขึ้นจากป 2545 รอยละ 24.61 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย รอยละ 26.87 เทียบกับป 2545
ในขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารปรับตัวลดลง รอยละ 4.90 อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบอัตรากําไร
จากการดําเนินงานกับรายไดจากการขาย อยูที่รอยละ 6.05 ลดลงเล็กนอยจากป 2545 ที่รอยละ 6.16 โดยเปน
ผลมาจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงจากป 2545
กําไรสุทธิ : ป 2546 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิ 216.92 ลานบาท สูงขึ้น 91.19 ลานบาท จากป 2545
คิดเปนรอยละ 72.53 สวนอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 6.35 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 4.74 ในป 2545
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงาน และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
รอยละ 24.61 และ รอยละ 726.32 ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 6.15 ในป
2546
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2546 บริษัทมีกําไรสุทธิตอหุน 2.92 บาท และมีการจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานในอัตราหุนละ 2.00 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ 2547 เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 วันที่ 16 เมษายน 2547 เปนลําดับตอไป) คิด
เปน รอยละ 68.49 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ การจายเงินปนผลยังคงดําเนินไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนดวาจะ
จายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากชําระภาษีแลวในแตละป
มูลคาตามบัญชี (คํานวณโดยใชจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 มูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 16.68 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2545 ที่ 14.61 บาท
- ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย ณ สิ้นป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 2,244.82 ลาน
บาท ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะมูลคาสินทรัพยของบริษัท ณ สิ้นป 2546 เทากับ 1,960.06 ลานบาท สูงขึ้น
รอยละ 29.01 เมื่อเทียบกับป 2545 โดยมีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนอยูรอยละ 47.16 ของสินทรัพยรวม
ซึ่งมีสัดสวนลดลงเมื่อเทียบกับ รอยละ 55.15 ในป 2545 อยางไรก็ตาม บริษัทมีสนิ ทรัพยหมุนเวียนสูงขึ้น รอย
ละ 10.33 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ และลูกหนี้การคา นอกจากนี้สินทรัพย
ไมหมุนเวียน
สูงขึ้นเชนเดียวกันที่รอยละ 52.00 จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรม น้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร : ณ สิ้นป 2546 มีจํานวน 46.61 ลานบาท คิดเปน รอยละ
2.38 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งมีเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารจํานวน 78.43 ลานบาท
ลดลง 31.82 ลานบาท คิดเปน ลดลงรอยละ 40.58 เนื่องจากบริษัทไดนําเงินไปชําระคาหุนของบริษัท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมบริษัทถือหุนรอยละ 24.40 เปน รอยละ 66.29
ลูกหนี้การคา : ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีลูกหนี้การคาคงเหลือ (กอนหัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
312.48 ลานบาท และมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.44 ของลูกหนี้การคา
หนา 65 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คงเหลือ ซึ่งลดลงเล็กนอยจาก 10.77 ลานบาท ณ สิ้นป 2545 สงผลใหสิ้นป 2546 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ
301.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.39 ของสินทรัพยรวม โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 25.70 จากสิ้นป 2545 ซึ่งมีลูกหนี้
การคาสุทธิ 240.05 ลานบาท โดยในป 2546 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 30 วัน เทียบกับป
2545 ที่ 33 วัน แสดงใหเห็นวาในป 2546 บริษัทมีการติดตามการรับชําระหนี้จากลูกคาดีขึ้น นอกจากนั้น
บริษัทยังมีลูกหนี้การคาที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนและเช็ครับลงวันที่ลวงหนา ถึงรอยละ 96.24 ของลูกหนี้การคา
คงเหลือ
สินคาคงเหลือ : สิ้นป 2546 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิ 574.19 ลานบาท คิดเปน รอยละ
29.29 ของสินทรัพยรวม สูงขึ้น รอยละ 31.72 จากป 2545 ซึ่งมีสินคาคงเหลือสุทธิ 435.93 ลานบาท ทั้งนี้
สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคาระหวางผลิตและสินคาสําเร็จรูป โดยสิ้นป 2546 บริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อ
สินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคา 1.10 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจากป 2545 ซึ่งมีจํานวน 1.14 ลานบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น : สิ้นป 2546 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ ซึ่งเปนเงินลงทุนใน
กองทุนรวม 0.97 ลานบาท สูงขึ้น 0.51 ลานบาท จากป 2545 คิดเปน สูงขึ้นรอยละ 111.88 เนื่องจากมีการ
ปรับลดการตั้งสํารองเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวลง ซึ่งสอดคลองกับการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
เงินลงทุนในบริษัทยอย (บริษัทรวม สําหรับป 2545) : บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จากรอยละ 24.40 ณ สิ้นป 2545 เปนรอยละ 66.29 ณ สิ้น
ป 2546 สงผลใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมมาเปน
บริษัทยอย ซึ่งคิดเปนมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 620.63 ลานบาท โดย ณ สิ้นป 2546 บริษัทไดตั้ง
สํารองเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยจํานวน 1.78 ลานบาท และบริษัทยอยมีการ
จายเงินปนผลเปนจํานวนเงิน 57.25 ลานบาท
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีมูลคาสุทธิของ ที่ดิน อาคาร
เครื่องจักร และอุปกรณ จํานวน 413.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.11 ของสินทรัพยรวม ลดลงเมื่อเทียบกับป
2545 ซึ่งมีมูลคาสุทธิ 440.98 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากในป 2546 บริษัทไมมีการ ลงทุนเพิ่มเติมในที่ดิน อาคาร
เครื่องจักร และอุปกรณอยางมีนัยสําคัญ
แหลงที่มาของเงินทุน ณ สิ้นป 2546 สวนของหนี้สินของบริษัทและบริษัทยอยมีมูลคา
733.92 ลานบาท และสวนผูถือหุน 1,510.90 ลานบาท (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน 127.61 ลานบาท) คิดเปน
อัตราสวนเทากับ 32.69 : 67.31 และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน 0.49 เทา ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะใน
สวนของบริษัท ณ สิ้นป 2546 ประกอบดวย สวนของหนี้สิน 722.81 ลานบาท และสวนผูถือหุน 1,237.26 ลาน
บาท (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน 127.61 ลานบาท) คิดเปนอัตราสวนเทากับ 36.88 : 63.12 ตามลําดับ นอกจากนี้
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.27 เทา ในป 2545 เปน 0.58 เทา ในป 2546 ซึ่งมีสาเหตุ
จากการเปลี่ยนแปลงดังนี้ :หนี้สิน : ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 170 ลานบาท และเงินกูยืมระยะ
ยาว 270 ลานบาท (โดยนับรวม สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 77.14 ลานบาท) ซึ่งไมมีเงินกูยืมดังกลาว
ในป 2545 ทั้งนี้บริษัทไดใชเงินกูยืมระยะยาวเพื่อเปนแหลงเงินทุนสวนหนึ่งในการซื้อหุนเพื่อเพิ่มสัดสวนการถือ
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หุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจากเดิมถือหุนรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29
สวนเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารนั้น บริษัทใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการสตอควัตถุดิบ
สวนผูถือหุน : ในระหวางป 2546 บริษัทยังคงดําเนินการซื้อหุนทุนคืนตอเนื่องจากป 2545
และไดสิ้นสุดโครงการซื้อหุนคืนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 โดย ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีหุนทุนซื้อคืนจํานวน
8.20 ลานหุน คิดเปนรอยละ 10.00 ของทุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ในราคาเฉลี่ยหุนละ
15.56 บาท คิดเปนมูลคา 127.61 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในป 2545 ซึ่งไดอนุมัติให
ซื้อไดในจํานวนไมเกิน 8.20 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของทุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท
และเปนจํานวนเงินไมเกิน 150 ลานบาท
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2546 บริษัทมีสภาพคลองทางการเงินลดลงจากป 2545 โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลง 31.82 ลานบาท จาก 78.43 ลานบาท ในป 2545 เหลือ 46.61 ลานบาท ในป 2546 โดย
มีปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหา
เงินดังนี้:กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2546 มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรม
ดําเนินงานจํานวน 41.57 ลานบาท ในขณะที่ป 2545 มีกระแสเงินสดไดมาจํานวน 196.40 ลานบาท โดยมี
สาเหตุหลักดังนี้:- บริษัทมีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 31.72 จากป 2545 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคา
ระหวางผลิตและสินคาสําเร็จรูป สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 138.23 ลานบาท ในป 2546
- บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 61.64 ลานบาท ในป 2546 เนื่องจาก
ราคาขายเฉลี่ยในป 2546 สูงกวาป 2545 ถึงรอยละ 20.31
- ในป 2546 บริษัทมีเจาหนี้การคาลดลงทําใหมีเงินสดใชไป 50.97 ลานบาท ในขณะที่ป 2545
บริษัทมีเงินสดไดมา 120.31 ลานบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักคือการลดลงของเจาหนี้การคาวัตถุดิบ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2546 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการ
ลงทุนจํานวน 256.27 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2545 ที่มีเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 60.01 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 196.26 ลานบาท คิดเปน รอยละ 327.04 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จากรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29 สงผลใหมี
เงินสดใชไปเพิ่มขึ้น 374.21 ลานบาท
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2546 มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรม
จัดหาเงินจํานวน 266.02 ลานบาท ในขณะที่ป 2545 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 188.61 ลาน
บาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้:- ในป 2546 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารจํานวน 170.00 ลานบาท ในขณะที่ป
2545 บริษัทมีการจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 30 ลานบาท
- บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ ณ สิ้นป 2546 จํานวน 270.00 ลานบาท ซึ่งไมมี เงิน
กูยืมดังกลาวในป 2545
- บริษัทใชเงินสดในการซื้อหุนทุนคืนลดลง 77.62 ลานบาท เทียบกับป 2545
- ในระหวางป 2546 บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนจํานวนเงิน 73.8 ลานบาท
ในขณะที่ป 2545 ไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล
- อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : ลดลงจาก 2.57 เทา ในป 2545
เปน 1.74 เทา ในป 2546 เนื่องจากในป 2546 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รอยละ 62.72 ในขณะที่มี
สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพียง รอยละ 10.33 โดยหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารจํานวน 170 ลานบาท ซึ่งไมมีการกูยืมเกิดขึ้นในป 2545 สําหรับบริษัทและบริษัท
ยอยมีอัตราสวนของ
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 2.05 เทา ในป 2546
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : ลดลงจาก 1.23 เทา ในป 2545 เปน
0.66 เทา ในป 2546 เนื่องจากในป 2546 บริษัทมีสินทรัพยคลองตัวลดลง รอยละ 12.92 จากการปรับลด
ปริมาณเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 62.72 จากการกูยืมเงิน
ระยะสั้นจากธนาคาร สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน 0.93 เทา
ในป 2546
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 8.48 ในป 2545 เปน รอยละ
12.47 ในป 2546 เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น รอยละ 72.53 ในขณะที่มี สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น รอยละ
29.01
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : เพิ่มขึ้นจากรอยละ 10.53 ในป 2545 เปน รอยละ
17.85 ในป 2546 ทั้งนี้เนื่องจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากป 2545 ประกอบกับ การซื้อหุนทุนคืนเพิ่มขึ้นจํานวน
25.00 ลานบาท จากป 2545
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : เพิ่มขึ้นจาก 0.27 เทา ในป 2545 เปน 0.58 เทา ในป
2546 เนื่องจากมูลคาหนี้สินเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 121.94 ในขณะที่สวนผูถือหุนสุทธิ เพิ่มขึ้นเพียง รอยละ 3.66
เทียบกับป 2545 ทั้งนี้จากการที่บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย โดยมีแหลงเงินทุนสวนหนึ่งมา
จากเงินกูยืมจากธนาคาร สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน 0.49 เทา ในป 2546
หนา 68 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ในป 2546 มีอัตราสวนการหมุนเวียนของ
ลูกหนี้การคาเทากับ 11.86 เทา เพิ่มขึ้นจาก 11.07 เทา ในป 2545 สงผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ประมาณ 30 วัน ลดลงเล็กนอยเทียบกับป 2545 ซึ่งอยูที่ประมาณ 33 วัน ทั้งนี้ บริษัทยังคงเนนเรื่องระบบการ
จัดการและการควบคุมการปลอยเครดิตใหแกลูกคามาโดยตลอด และไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย
เครดิตใหแกลูกคาอยางมีนัยสําคัญจากป 2545
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ในป 2546 มีอัตราสวนการหมุนเวียนของ
สินคาสําเร็จรูปที่ 31.76 เทา ลดลงเล็กนอยจาก 33.02 เทา ในป 2545 สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 11 วัน ใกลเคียงกับป 2545
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : ในป 2546 มีอัตราสวนการหมุนเวียนของ
เจาหนี้การคาเทากับ 17.00 เทา เพิ่มขึ้นจาก 15.96 เทา ในป 2545 มีผลใหระยะเวลาชําระหนี้การคาเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 21 วัน เร็วขึ้นเล็กนอยจาก 23 วัน ในป 2545
- รายจายลงทุน
รายจายลงทุนที่ผานมา
ในป 2546 ที่ผานมา บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสียที่โรงสกัดน้ํามันปาลม
จังหวัดตรัง ซึ่งจะชวยลดมลภาวะดานน้ําเสียได นอกจากนี้โรงกลั่นน้ํามันปาลมที่นิคม
อุตสาหกรรม
บางปู มีการสราง Tank เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่กําลังขยายตัว อีกทั้งมีการลงทุนดานความปลอดภัย
ในโรงงาน โดยติดตั้งระบบดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย และเครื่องยนตสูบน้ํา รวมทั้งมีการซื้อเครื่องมือที่ทันสมัย
มากขึ้นเพื่อใชในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมี คาใชจายทั้งสิ้นประมาณ 4 ลานบาท
แผนรายจายลงทุน
ในป 2547 บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงระบบการผลิตของผลิตภัณฑเนยเทียมและไขมันพืชผสม
จากระบบ Manual สูระบบ Automation ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพดียิ่งขึ้น การปรับปรุงระบบการ
ผลิตครั้งนี้บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติแลวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนขยายกําลังการ
ชั่วโมง เปน 60 ตันตอชั่วโมง ซึ่งอยูระหวางการขอ
ผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ จากเดิม 45 ตันตอ
อนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีคาใชจายรวมทั้ง 2 โครงการ ประมาณ 119 ลานบาท
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3) ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
แนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ยังคงขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลม
ดิบ ซึ่งเปนปจจัยหลักของตนทุนการผลิต โดยในป 2546 ถึงแมวาราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกจะปรับตัว
สูงขึ้นจากป 2545 แตสถานการณดานราคาในประเทศกลับไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักจากป 2545 แมแต
ในชวงไตรมาสสุดทายของป ซึ่งโดยปกติ ราคาน้ํามันปาลมดิบจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเกิดการขาดแคลนผล
ปาลมสด แตในป 2546 การมีสตอคน้ํามันปาลมดิบคงเหลือจํานวนมากกวา 100,000 ตันทุกเดือนโดยเฉลี่ย ทํา
ใหเกิดอุปทานสวนเกินในอุตสาหกรรม ผลกระทบทางดานราคาจึงมีไมมากนัก อยางไรก็ตาม คาดการณวา
ในป 2547 ราคาน้ํามันปาลมยังคงขึ้นกับปริมาณผลผลิตในประเทศและราคาตลาดโลกที่ไมแนนอน การปรับตัว
สูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุ ต่ํากวา 5 ลิตรลง
มา ซึ่งถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติ
แลว การเปดเสรีนําเขาน้ํามันปาลมตามเงื่อนไขของ AFTA ยังนับเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอภาวะ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยการเปดเสรี AFTA สงผลใหมีการปรับลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2546 นั้นจะผลักดันใหน้ํามันปาลมดิบในประเทศมีตนทุนสูงกวาราคาตลาดโลกไดไมเกิน รอยละ 5
ดังนั้นผูประกอบการตองปรับตัวเพื่อรองรับกับปริมาณและราคาของสินคาน้ํามันปาลมเพื่อใหสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศได อยางไรก็ตาม ในป 2546 ที่ผานมา รัฐบาลยังไมไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนภายใตขอตกลงการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน สงผลตอการบริหารจัดการวัตถุดิบในชวง
ปาลมขาดแคลน ทําใหโรงกลั่นน้ํามันปาลมไมสามารถใชกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่ ซึ่งสงผลตอตนทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ปจจัยดานการใชน้ํามันปาลมมาเปนสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งกําลังมีการ
พัฒนาและศึกษากันอยางกวางขวาง และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการนําเขาและสงออกน้ํามัน
ปาลม ก็มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเชนเดียวกัน
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2.13 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
------ไมมี------
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สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการบริหารและผูบ ริหารสูงสุด
ข า พเจ า ได ส อบทานข อ มู ล ในแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป ฉ บั บ นี้ แ ล ว และด ว ยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจา
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา:(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวา
บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว
รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ข า พเจ า เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ การจั ด ให บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี แ ละ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปน
ชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไวขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
กรรมการบริหาร
2. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
___________________
3. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
4. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการและผูจัดการโรงงาน
5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

หนา 72 : LSTTQ
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการที่มิใชกรรมการบริหาร
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว
และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปน
เท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

1. นายมีชัย วีระไวทยะ

ตําแหนง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ

.…..…………………

2. นายสงคราม กระจางเนตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ………………………
3. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
4. ดร.ฐานทัต พุทธสุวรรณ

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตําแหนง

กรรมการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

หนา 73 : LSTTQ

……..………..………
………...…………...…

ลายมือชื่อ

.………………………

แบบ 56-1

บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
1.

ผูบริหารของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ผูบริหารของบริษทั ฯ มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการและ
ผูบริหาร
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
10. นายนิพล ปุญญาวิวฒ
ั น
11. นางรุงนภา พนมเชิง

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
กรรมการและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายขาย
ผูจดั การฝายขายอุตสาหกรรม

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ตา เลียง
หรือนายวัง ชาง ยิง หรือ นายสมชัย จงสวัสดิ์ชยั หรือนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ หรือนายอําพล
สิมะโรจนา โดยกรรมการสองทาน ลงรายมือชื่อรวมกัน พรอมตราประทับของบริษัทฯ
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บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของผูบริหารของบริษัทฯ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ
63 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
--ไมมี—
ความสัมพันธทางครอบครัว --ไมมี—
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ 2538-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2539-ปจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา
2517-ปจจุบัน ผูกอตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
2541-2543 ประธานกรรมการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
2541-2542 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2534-2535 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2529-2531 โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2528-2529 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
2525-2528 ผูวาการประปาสวนภูมิภาค
2. นาย วัง ตา เลียง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
77 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree, University of California at
Berkeley, U.S.A
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
รอยละ 0.34 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ความสัมพันธทางครอบครัว เปนบิดานายวัง ชาง ยิง
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณ 2542-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2537-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2532-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
2516-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
- Group Managing Director of the
Lam Soon Group for the territory of Singapore,
Malaysia and Thailand.
- Non-Executive Director of G.K. Goh Holdings Limited,
a public company in Singapore
2507-2515 ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
(now known as Singapore Confederation of Industries)
รองประธาน The Public Service Commission of Singapore.
3. นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
62 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี / โท – เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ
ประเทศอังกฤษ
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
--ไมมี-ความสัมพันธทางครอบครัว --ไมมี—
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ 2544-ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2533-ปจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2517-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
2540-2544 กรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
2534-2537 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2534-2537 ประธานกรรมการ บริษัท จัดการอุตสาหกรรม จํากัด
2525-2533 ผูอํานวยการกองประเมินแผนงานและโครงการ
สํานักงบประมาณ, สํานักนายกรัฐมนตรี
4. นางสุมาลย แจงศิรเิ จริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
56 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
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บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนในบริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ ปจจุบัน

อดีต

Diploma in Financial Management–The RVB Executive
Program in Management / The Netherlands
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 3/2000 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
--ไมมี—
--ไมมี—
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
กรรมการบริษัท บานไผ ยูเนี่ยน การเมนท จํากัด
ผูตรวจสอบบัญชี สํานักงานกฏหมายและบัญชีนวธรรม
สมุหบัญชี บริษัท ธาดา วิศว จํากัด

5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
43 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร (การเงิน),
University of Southern California, U.S.A.
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 1/2000 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
--ไมมี—
ความสัมพันธทางครอบครัว --ไมมี—
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2542-ปจจุบัน Senior Private Sector Development Specialist,
World Bank, Bangkok
2541-2542 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2541-2542 ผูจัดการฝายงานบริหารผูลงทุนสัมพันธ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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6. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ 2541-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน
2537-ปจจุบัน

7. นายสมชัย จงสวัสดิช์ ยั
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือหุนในบริษทั

บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

43 ป
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University
ประเทศอังกฤษ
--ไมมี—
เปนบุตรชายนายวัง ตา เลียง
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนในประเทศ
สิงคโปร)

46 ป
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
รอยละ 1.04 ของจํานวนหุนทั้งหมด

ความสัมพันธทางครอบครัว --ไมมี—
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ 2531-ปจจุบัน กรรมการและผูจัดการทั่วไป
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2534-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
2541-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2534-2542 กรรมการ บริษัท เอ็มซี แพคเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
2540-2541 นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
2535-2537 กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด
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บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ
45 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
รอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมด หรือ จํานวน 914 หุน
ความสัมพันธทางครอบครัว --ไมมี—
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ 2538-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2531-ปจจุบัน ผูจัดการฝายการเงิน บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2535-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการและผูจัดการโรงงาน
อายุ
47 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003 จาก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
รอยละ 0.02 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ความสัมพันธทางครอบครัว --ไมม—
ี
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ 2538-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2534-ปจจุบัน ผูจัดการฝายโรงงาน
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2532-2534 ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
2523-2532 ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
ผูจัดการฝายขาย
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

44 ป
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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แบบ 56-1

บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนในบริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ 2537-ปจจุบัน
2523-2537
11. นางรุงนภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ประสบการณ 2545-ปจจุบัน
2540-2544
2537-2539

รอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมด หรือ จํานวน 550 หุน
--ไมมี—
ผูจัดการฝายขาย บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายขาย บริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด

45 ป
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
--ไมมี---ไมมี—
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด
ผูจัดการฝายขายอาวุโส
บริษทั เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. ผูบริหารของบริษัทฯ ทีด่ ํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษทั ยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน มี
รายนามตอไปนี้
รายชื่อบริษทั
รายชื่อกรรมการ

1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายวัง ชาง ยิง
4. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
5. นายอําพล สิมะโรจนา
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

บริษทั ฯ

X

บริษทั ยอย
บริษทั สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
X

//
//
//
//
//

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
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บริษทั ที่เกี่ยวของ
บริษทั ล่ําสูง โฮลดิ้ง
จํากัด

X
/
//
//

/
/
/
/

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 กรรมการของบริษทั ยอย มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษทั ยอย

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
X
/

รายชื่อกรรมการ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทร
ทัต
3. นายธีระ วิภูชนิน
4. ดร. วิลาศ สินสวัสดิ์
5. นายวิสิฐ ตันติสุนทร
6. นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
7. นายพละ สุขเวช
8. นายวศิน ปจจักขะภัติ
9. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
10. นาย วัง ชาง ยิง
11. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
12. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

/
/
/
/
/
/
//
/
//
/

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
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แบบ 56-1

บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ
------ไมมี-------
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