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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 ขอมูลสรุปบริษทั (Executive Summary)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัด ในเดือน
กันยายน 2517 และตอมาเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2539 บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจหลักในดานการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปาลม, ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
ซึ่งจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคาหลายเครื่องหมาย อาทิ น้ํามันพืช
ภายใตเครื่องหมายการคา “หยก”, เนยเทียมและไขมันพืชผสม ภายใตเครื่องหมายการคา “เซสท”,
“หยก”, “แสงจันทร”, “ใบไมทอง” และ “เอชฟูด” ฯลฯ เปนตน นอกจากนัน้ บริษัทยังเปนผูจัด
จําหนายและสงออกผลิตภัณฑน้ําปลาแท ภายใตเครื่องหมายการคา “หยก” ปจจุบนั บริษัทฯ มีโรงงาน
กลั่นน้ํามัน ตัง้ อยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู มีกําลังการผลิต 255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามัน
ปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย และมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ตั้งอยูที่จังหวัดตรัง มีกําลังการผลิต
336,960 ตันตอป
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในธุรกิจจากความผันผวนของราคาน้ํามันปาลม พรอมยังเปนการเพิ่ม
กลุมของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย บริษัทฯจึงมีนโยบายในการขยายตัวไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ
ทั้งในแนวดิ่ง และ แนวราบ เพื่อใชทรัพยากรดานระบบ และบุคลากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ดังนั้น ในป 2546 บริษัทฯ จึงไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 66.29 ในบริษทั สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่มีสวนปาลมขนาดใหญที่สดุ ในประเทศไทย
นอกจากนั้นในป 2547 บริษัทฯไดเขาลงทุนซื้อหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 96.79 ของบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําธุรกิจผัก ผลไม น้ําผลไม และกาแฟ บรรจุกระปอง รวมถึงเครื่องปรุง
รสตางๆ สวนบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ก็มกี ารลงทุนรอยละ 58 ในบริษัท ยูเนีย่ น ฟรอสท
จํากัด ซึ่งทําธุรกิจผลิตและจําหนายผัก และผลไมแชแข็ง
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
สํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท
โทรสาร
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
โทรศัพท
โทรสาร
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ

: ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม, เนยเทียม และไขมันพืชผสม
: เลขที่ 947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
: บมจ.579
: www.lamsoongroup.com.sg
: 02-361 8959-87
: 02-361 8988-9
: 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท
ต.แพรกษา อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
: 02-709 3610-24
: 02-324 0640

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
: 820,000,000 หุน
: 1 บาท

บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ให
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากเดิม ราคาหุนละ 10 บาท เปน ราคาหุนละ 1 บาท และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดปรับมูลคาหุนที่ตราไว โดยเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2547
เปนตนไป
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2.1 ปจจัยเสี่ยง
1.

การเปดเขตการคาเสรี AFTA

การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซึ่งประเทศไทยไดปรับลดภาษี
นําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการ
นําเขาดังกลาว ซึ่งถาหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยซึ่งมีผลผลิต
ตอไรต่ํา ในสวนของโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็จะไดรับผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น ก็จะเกิดขึ้นจากการที่มี
ผูนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์มาแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัท แตในขณะเดียวกันบริษัทมีมาตรการ
รองรับไวแลว คือบริษัทจะสามารถนําเขาน้ํามันปาลมดิบไดในราคาใกลเคียงกับตลาดโลก ซึ่งทําให
บริษัทสามารถใชกําลังการผลิตไดเต็มที่ โดยมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยที่ลดลง
2.

ราคาน้ํามันปาลมผันผวนและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและราคาตลาดโลก

ปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2547 ลดลงเล็กนอยจากป 2546 คิด
เปนรอยละ 4 และรอยละ 5 ตามลําดับ ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในป 2547 มีการเคลื่อนไหวในชวง
แคบระหวาง 17.04-21.96 บาทตอกิโลกรัม และราคาโดยเฉลี่ย อยูที่ 20.17 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นรอย
ละ 10.34 จากป 2546 ซึ่งโดยปกติที่ผานมา ในแตละป ราคาน้ํามันปาลมดิบจะเคลื่อนไหวแกวงตัวใน
ชวงกวางตั้งแต 5 บาท ถึง สูงสุดที่ 21 บาทในป 2542 ทําใหเห็นวาการคาดการณราคาน้ํามันปาลมนั้นมี
ความไมแนนอนสูง เนื่องจากมีปจจัยที่สงผลกระทบหลายดานทีไ่ มสามารถควบคุมได ทําใหการบริหาร
จัดการสินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจะตองระมัดระวัง ฝายบริหารจะตองประมาณ
การราคาและปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่บริษัทจะซื้อเขามาเพื่อเปนสินคาคงคลังใหอยูใ นระดับที่
เหมาะสม เพื่อเขาสูกระบวนการผลิตออกมาเปนสินคาสําเร็จรูปตอไป เพราะถาหากสตอคน้ํามันปาลม
ดิบไวในราคาสูง ก็จะทําใหเกิดความเสียหายได ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทไมสามารถปรับราคาขายน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ตามสัดสวนการปรับราคาของน้ํามันปาลมดิบไดเพราะจะทําใหไมสามารถแขงขันดาน
ราคากับคูแขง อยางไรก็ตาม บริษัทไดเตรียมมาตรการรองรับไว คือ การติดตามปริมาณผลปาลมสดใน
ประเทศที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู รวมทั้ง การติดตามสถานการณตลาดโลกอยางใกลชิด ไมเฉพาะ
ตลาดน้ํามันปาลมเทานั้น แตรวมถึงน้ํามันพืชชนิดอืน่ ที่เกี่ยวของดวย
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โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2546 – 2547

ในชวงป 2546-2547 จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้
โรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต ปจจุบันโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจาํ นวนประมาณ 49
โรง สวนใหญอยูในเขต กระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร ทําใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคา
สูง โดยไมคาํ นึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลมดิบที่
สูงขึ้น ดังนั้นอาจทําใหบริษทั มีแนวโนมทีจ่ ะมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นได อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมี
ระบบการบริหารจัดการทีด่ ี รวมถึงการมีระบบคุณภาพมาตรฐานตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการ
ประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลมที่ครบวงจร จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบคุม
ตนทุนการผลิตได

หนา 4 : LSTTD

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1) ประวัติความเปนมา
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอตัง้ เปนบริษัทจํากัด โดยนายธงชัย
ผะเดิมชิต ซึ่งมีความสัมพันธทางเครือญาติกับผูบริหารของกลุม Lam Soon เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2517 ซึ่งจด
ทะเบียนครั้งแรกในชื่อ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5.0 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 100 บาท
ในระยะแรกบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ประกอบธุรกิจการนําเขาน้ํามันปาลมโอเลอีนจากประเทศ
มาเลเซีย มาบรรจุหีบหอและจําหนายในประเทศไทย รวมถึงประกอบธุรกิจนําเขาผลิตภัณฑที่ผลิตโดย กลุม
Lam Soon จากประเทศสิงคโปร และตอมาในป 2521 ไดเริ่มดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่เกีย่ วของกับการกลั่น
น้ํามันปาลมเอง โดยไดตั้งโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมขึ้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ไดรับความรวมมือจากกลุม Lam Soon จากประเทศมาเลเซีย ทางดานเทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากกลุม Lam
Soon เปนกลุมที่มีความชํานาญทางดานการดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลม
จากความสัมพันธอันดีที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน กลุม Lam Soon ในประเทศสิงคโปรได
มอบหมายใหผูบริหารของบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนผูกอตั้งบริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อ
เดือนเมษายน 2526 เพื่อวัตถุประสงคที่จะเขามาดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมของบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ
จํากัด ตอมาเดือนสิงหาคม 2527 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด และบริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด จึงไดมี
การสลับชื่อบริษัทกัน เพื่อใหโรงกลั่นของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับกันในกลุมลูกคา ตั้งแตนั้นเปนตนมากลุม Lam
Soon ไดเขามามีสวนในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความชวยเหลือทางดานการผลิต และการวิจัย
และพัฒนาใหกับบริษัทฯ
บริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผลิตภัณฑน้ํามันปาลม และแตงตั้งให
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนาย ตอมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 บริษัท ล่ําสูน (ประเทศ
ไทย) จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด และในเดือนมิถุนายน 2537 บริษัทฯไดเปลี่ยน
โครงสรางการดําเนินงาน โดยดําเนินธุรกิจเปนทั้งผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑ
น้ํายาลางจาน และในขณะเดียวกันบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ไมไดมีกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัท
ฯ อีกตอไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2538 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมตั ิใหบริษัทฯ นําหุน สามัญของบริษัทฯ เขาซื้อขายในตลาดฯ
ไดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่มีสวนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยจากรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29
ทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมบริษัทล่ําสูง
กลุมบริษัท Lam Soon เปนบริษัทขามชาติที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูทปี่ ระเทศสิงคโปร ธุรกิจหลักของ
กลุม คือ เปนผูผลิตสินคาอุปโภคและบริโภค ในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต และจัดจําหนายสินคา
ดังกลาวไปทัว่ โลก ในประเทศไทยกลุมบริษัท Lam Soon ไดเขามาดําเนินธุรกิจภายใตชื่อ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) โดยทางกลุมบริษัท Lam Soon ได ใหความสนับสนุนทางดานการผลิต และการวิจยั และ
พัฒนา แกบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยไมมีคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และกลุม Lam Soon ก็
ใหความเปนอิสระในการบริหารการดําเนินธุรกิจ ใหแกกลุมผูบริหารซึ่งเปนคนไทย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
1. ลดมูลคาหุนที่ตราไว
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 บริษัทฯ ไดแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 กับนายทะเบียนกระทรวง
พาณิชย โดยปรับลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิม ราคาหุนละ 10 บาท เปน ราคาหุนละ 1 บาท ตามมติ
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดปรับมูลคาหุนที่ตราไว โดยเริ่มการซือ้ ขายหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 เปนตนไป สงผลให
บริษัทฯมีหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด 820,000,000 หุน จากเดิม 82,000,000 หุน
2. ลงทุนในบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายหุน ของบริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) (“UFC”) จากกลุมผูถือหุนเดิมของ UFC เปนผลใหตอ งทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ UFC
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา ดังนั้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547
บริษัทฯจึงมีสดั สวนการถือหุนใน UFC เปนรอยละ 96.79 ทําให UFC มีสถานะเปนบริษัทยอย
3. ไดรับการรับรองระบบ GMP และ ISO 14001 โดยสถาบัน SGS
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 และวันที่ 20 เมษายน 2547 บริษัทไดผานการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) และ ระบบมาตรฐานการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 จากสถาบัน SGS ตามลําดับ
4. ลงนามจางที่ปรึกษาตามโครงการโรงงานสีเขียว
ตอเนื่องจากการไดรับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 บริษัทได
ลงนามจางที่ปรึกษาเพื่อปฏิบตั ิงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่ จ. ตรัง ใหเปนโรงงานสีเขียว
กับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โครงการดังกลาวกําหนดแลวเสร็จภายในป 2548 ทั้งนี้รายละเอียดที่บริษัทได
ดําเนินการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมปรากฎในหนา 38-39
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5. ขยายกําลังการผลิต
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของแผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสมที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ จากระบบ Manual สูระบบ Automation ไดเริ่มทดลองเดินเครื่องแลวใน
ปลายป 2547 นอกจากนั้น บริษัทฯอยูในระหวางการขยายกําลังการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่โรงงาน จ. ตรัง จาก 45
ตันผลปาลมสด/ชั่วโมง เปน 60 ตันผลปาลมสด/ชั่วโมง การขยายกําลังการผลิตดังกลาว บริษัทไดรับสิทธิ
ประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งโครงการ
ดังกลาวกําหนดแลวเสร็จภายในป 2548
6. ตราสินคาไดรับคัดเลือกเปน Superbrands
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ทุกตราสินคาภายใตการผลิตของบริษัทไดรับคัดเลือกเปนตราสินคา
ยอดเยี่ยม (Superbrands) จาก Superbrands (Thailand) ซึ่งนับเปนรายแรกของกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตและจัด
จําหนายน้ํามันพืชในประเทศไทย
7. จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 ไดมีมติใหจดั ตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นอีก 2 คณะคือ คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการจัดสรร
หลักทรัพย โดยมีสมาชิกประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ไดแก นายสงคราม กระจางเนตร
นางสุมาลย แจงศิริเจริญ และดร. ฐานทัต พุทธสุวรรณ
2) การประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลม (REFINERY) โดย
ปจจุบันมีกําลังการผลิตที่ 700 ตันตอวันหรือ 255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญที่สุดใน
ประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทฯยังเปนผูจัดจําหนายและสงออกผลิตภัณฑน้ําปลาแท ภายใตเครื่องหมายการคา
“หยก” ในปจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑหลักดังตอไปนี้
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)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

น้ํามันมะพราว (Coconut Oil)
น้ํามันถั่วเหลือง (Soybean Oil)
น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน (Sunflower Seed Oil)
น้ํามันขาวโพด (Corn Oil)
ไขมันพืชผสม (Shortening)
เนยเทียม (Margarine)
น้ําปลาแท (Pure Fish Sauce)

บริษัทฯ มี บริษัทยอย 2 บริษทั ดังนี้
1.
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ
66.29 UPOIC มีบริษัทยอย คือ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 100 บริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย เปนบริษัทที่ดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน โดยมี
มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบและโรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมเปนของตนเอง
44,440 ไร หรือ 7,110 เฮคเตอร มีผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และผลิตภัณฑอื่น
ซึ่งไดแก เมล็ดในปาลม และ กากเมล็ดในปาลม
2.
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 96.79 บริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมกระปอง เครื่องดื่มน้ําผลไม
และกาแฟบรรจุกระปอง กลอง UHT และขวดแกว ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ปจจุบัน UFC มีโรงงานผลิต 2 แหง ตั้งอยูที่จงั หวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม
UFC มีบริษัทยอย และบริษทั รวม 3 บริษทั คือ
2.1 บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 58 ประกอบธุรกิจผลิต และ
จัดจําหนายผักและผลไมแชแข็ง
2.2 บริษัท ยูเนีย่ นเฟรช จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 40 ประกอบธุรกิจผลิต และ
จัดจําหนายผักและผลไมสด แตในปจจุบันไมไดดําเนินธุรกิจดังกลาวแลว
2.3 บริษัท สยามยูนิซอน จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 19 ประกอบธุรกิจผลิต และ
จัดจําหนายผงหญาหวาน แตในปจจุบนั ไมไดดําเนินธุรกิจดังกลาวแลว

หนา 8 : LSTTE

แบบ 56-1

บริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย)

96.79%

66.29%

บมจ. อาหารสากล

58.00%
บจ. ยูเนี่ยนฟรอสท

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

40.00%
บจ. ยูเนี่ยนเฟรซ

19.00%

99.98%

บจ. สยามยูนิซอน

บจ. พันธศรีวิวัฒน
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

99.99%
บจ. พันธศรี
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี)

หนา 9 : LSTTE

99.99%
บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3) โครงสรางรายได
ผลิตภัณฑ/บริการ
กลุมผักและผลไม
กลุมเครื่องดื่ม
กลุมซอส เครื่องปรุงรส
และอื่นๆ
กลุมน้ํามันพืช
กลุมเนยเทียม
พืชและอื่นๆ
อื่นๆ

ไขมัน

ป 2547
ดําเนินการ % การถือหุน
โดย
%
ของบริษัทฯ จํานวนเงิน
บริษัทยอย
96.79
635
12.50
บริษัทยอย
96.79
102
2.01
บริษัทยอย
96.79
57
1.12

ป 2546
จํานวนเงิน
%

หนวย:ลานบาท
ป 2545
จํานวนเงิน
%

บริษัทยอย
และบริษัท
บริษัทยอย
และบริษัท

66.29

3,842

75.62

3,068

87.94

2,292

87.00

66.29

399

7.85

381

10.92

320

12.13

บริษัทยอย
และบริษัท

66.29

46

0.91

40

1.14

23

0.87

5,081

100.00

3,489

100.00

2,635

100.000

รวมมูลคาการจําหนาย

หมายเหตุ : (1)เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําให
อัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24 เปนรอยละ 66 มีผลใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย
(2)

ในป 2547 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 บริษัทฯมีสัดสวน
การถือหุนเปนรอยละ 96.79 ทําใหบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอย

4) เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
---ไมมี--

หนา 10 : LSTTE

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
1) ลักษณะผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑหลัก
1. กลุมน้ํามันพืช
1.1 น้ํามันปาลม
(Palm Oil)
1.1.1 น้ํามันปาลมดิบ
(Crude Palm Oil)
1.1.2 น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ
(Crude Palm
Kernel Oil)
1.1.3 น้ํามันปาลม
บริสุทธิ์
(RBD Palm Oil)
1.1.4 น้ํามันปาลม
โอเลอีน
(RBD Palm
Olein)

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

ลูกคากลุมเปาหมาย

การจัดจําหนาย

-

- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์

- โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน

-

- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามัน
เมล็ดในปาลมบริสุทธิ์

- โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน

- ใชเปนสวนผสมในการทํานมขน
หวาน และไอศครีม
- ใชเปนน้ํามันทอดบะหมี่กึ่งสําเร็จ
รูป, มันฝรั่ง
- ใชบริโภคโดยตรง
- ใชเปนสวนผสมในการทําขนมปง
และขนมขบเคี้ยวตาง ๆ

- โรงงานผลิตนมขนหวาน
- โรงงานทําไอศครีม
- โรงงานทําบะหมี่กึ่งสําเร็จ
รูป
- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200ลิตร

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

-

หยกไฮ-เอ, แสง
จันทร, ไนฟ

1.1.5 น้ํามันปาลม
สเตียรีน
(RBD Palm
Stearin)

-

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

1.1.6 กรดไขมัน
อิสระ
(Palm Fatty
Acid)

-

- ใชเปนวัตถุดิบในการทําสบู และ
อาหารสัตว
- ใชเปนสวนผสมในยา
- ใชเปนวัตถุดิบในการทําน้ํามัน
เครื่อง

1.1.7 น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมบริสุทธิ์
(RBD Palm
Kernel Oil)

-

- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทําสบู
กอน,สบูเหลว
- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแชมพูใส
- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไขมัน
ผสม,มาการีน และ Hydrogenated
Fat

- อุตสาหกรรมผลิตสบู
- อุตสาหกรรมผลิตแชมพู

หนา 11 : LSTTF

- 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

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

แบบ 56-1

ผลิตภัณฑหลัก

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

ลูกคากลุมเปาหมาย
- โรงงานทําขนม, ไอศกรีม
- รานเบเกอรี่

- บรรจุปบขนาด 13.75 และ18
ลิตร
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร
- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน

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

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมขนม
- รานอาหารฟาสตฟูด
- รานเบเกอรี่
- รานคาสง
- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมขนม
- รานอาหารฟาสตฟูด
- รานเบเกอรี่
- รานคาสง

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

- บรรจุขวดแกวขนาด 7 และ 12
ออนซ
- บรรจุกระปองขนาด 15, 20, 30
และ 108 ออนซ
- บรรจุกระปองขนาด 15, 20, 30
ออนซ

1.2 น้ํามันมะพราว
(Coconut Oil)

แสงจันทร

1.3 น้ํามันถั่วเหลือง
(Soybean Oil)

หยก

- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไขมัน
ผสม,มาการีน และ
Hydrogenated Fat
- ใชเปนสวนผสมในการทําไอศครีม
- ใชเปนสวนผสมในการทําเบเกอรี่
- ใชบริโภคโดยตรง

1.4 น้ํามันเมล็ดดอก
ทานตะวัน

หยก

- ใชบริโภคโดยตรง

1.5 น้ํามันขาวโพด
(Corn Oil)
2. เนยเทียมและ
ไขมันพืชผสม

หยก

- ใชบริโภคโดยตรง

2.1 เนยเทียม
(Margarine)

เซสทโกลด, เซสท
, หยก, ใบไมทอง,
แสงจันทร, เอชฟูด

- ใชเปนสวนผสมในการทําขนมปง,
เคก, คุกกี้ เปนตน

2.2 ไขมันพืชผสม
(Shortening)

เซสทโกลด, เซสท
, หยก, ใบไมทอง,
แสงจันทร, ฟราย
อิ้ง, ฟราย ฟราย,
ไฮแฟท-เควัน,
โดแฟท

- ใชเปนทอดอาหารตางๆแทนน้ํามัน
พืช เพื่อใหอาหารที่ทอดมีสีเหลือง
ไมอมน้ํามัน และอาหารที่ไดจะคง
ความกรอบไดนานและไมมีกลิ่นหืน
- ใชเปนสวนผสมในการทําขนม

ยูเอฟซี

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

ยูเอฟซี, พีทีไอ

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง

(Sunflower Seed Oil)

การจัดจําหนาย

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

3. กลุมผักและผลไม
3.1 ผัก
(Canned Vegetable)

3.2 ผลไม
(Canned Fruit)

หนา 12 : LSTTF

แบบ 56-1

ผลิตภัณฑหลัก

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

4. กลุมเครือ่ งดื่ม

ยูเอฟซี

- ใชบริโภคโดยตรง

5. กลุมซอส และ
เครื่องปรุงรส

ยูเอฟซี

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

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

หนา 13 : LSTTF

การจัดจําหนาย
- บรรจุขวดกระปองขนาด 8
ออนซ
- บรรจุกลอง UHT ขนาด 1 ลิตร
- บรรจุขวดแกวขนาด 340 และ
850 กรัม

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตา งๆ
ผลปาลม

เมล็ดใน
กากเมล็ดใน

น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดใน

เติมไฮโดรเจน
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เนยขาว
วานาสปาตี

ไขมันบริสุทธิ์
อาหารสัตว
เนยเทียม
แยกสวน กลั่นบริสุทธิ์
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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
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
1. การถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน
เนื่องจากน้ํามันพืชบรรจุขวดเปนสินคาทีถ่ ูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
ดังนั้นการกําหนดราคาขายในปจจุบันยังคงมีขอจํากัดอยู ซึ่งทําใหไมสามารถปรับราคาใหสอดคลอง
กับตนทุนการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นไดในทันที เนื่องจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละฤดู แตอาจสามารถเสนอราคาใหมใหกับกรมการคาภายใน
พิจารณาได ซึ่งตองอาศัยเวลาในการพิจารณาอนุมัติ
2. ความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดิบ
น้ํามันปาลมเปนสิน คาที่ถูกควบคุมการนําเขา การนําเขาแตละครั้งตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี จึงสงผลใหผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ประสบกับปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดนอย ซึ่งผูประกอบธุรกิจน้ํามันปาลมตอง
ทําเรื่องขออนุมัติการนําเขาจากรัฐ โดยผานทางสมาคมโรงน้ํากลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งการพิจารณาอนุมัติ
จากหนวยงานของรัฐแตละครั้งนั้นเปนไปอยางลาชา ไมทันตอความตองการของผูประกอบธุรกิจ
อยางไรก็ตามประเทศไทยมีพันธะผูกผันที่จะตองเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรี
อาเซียน ตั้งแตเดือนมกราคม 2543 โดยมีภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 20 และลดเหลือรอยละ 5 ตั้งแต
เดือนมกราคม 2546 จึงคาดวาปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตจะลดนอยลง อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันรัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาดังกลาวอยางชัดเจน
3. สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ในชวงป 2546 – 2547 จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง อีกทั้งโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมดิบที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลม
สดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดบิ และราคาน้ํามัน
ปาลมดิบที่สูงขึ้น ดังนั้นสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมจะเปนการแขงขันทางดานราคาเปน
หลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลีย่ นแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึน้ อยูกับราคาคูแ ขง
เปนหลัก
4. แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันนับวาเปนพืชน้ํามันที่ยังคงมีแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งจากการ
บริโภคโดยตรงในรูปของน้ํามันพืช และอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชน้ํามันปาลมเปนวัตถุดิบ โดย
อุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันปาลมเปนวัตถุดิบนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใชผลิตผลิตภัณฑที่มีไขมันต่ํา
ทดแทนไขมันจากสัตว และหลีกเลี่ยงปริมาณคลอเรสเตอรอล รวมทั้งทดแทนการใชน้ํามันพืช
ประเภทอื่นที่มีราคาแพง น้ํามันปาลมมีความไดเปรียบน้ํามันพืชประเภทอื่นๆ เนื่องจากเปนน้ํามันพืช
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ที่ประกอบดวยกรดไขมันหลายชนิดที่เปนประโยชน ทั้งนี้น้ํามันปาลมมีสวนแบงตลาดน้ํามันพืชใน
ประเทศไทย รอยละ 66 รองลงมาเปน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว และอื่นๆ เทากับ รอยละ 17
รอยละ 5 และ รอยละ 12 ตามลําดับ
5. บัตรสงเสริมการลงทุน
ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ดังนี้
1. เลขที่ 1442/2541 ลงวันที่ 29 กันยายน 2541ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ 1 ตัน-เมล็ดในปาลมตอชั่วโมง
2. เลขที่ 1179/2543 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบ
15 ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และหรือน้ํามันมะพราวดิบ 3.6 ตัน-เมล็ด
ในปาลมและหรือเนื้อมะพราวแหงตอชั่วโมง
บัตรสงเสริมที่ 1 และ2 ไดรับสิทธิและประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1.
ได รั บ ยกเว น อากรขาเข า และภาษี ก ารค า สํ า หรั บ เครื่ อ งจั ก รที่ นํ า เข า ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
4.
ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนใน
อัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา
ตามขอ (2)
5.
ใหไ ด รั บอนุญ าตใหหัก คาขนส ง ค า ไฟฟา และคา ประปา สองเท าของค า ใชจา ย
ดังกลาวเปนระยะเวลาสิบป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3. เลขที่ 1292 (2)/2547 ลงวันที่ 23 เมษายน 2547 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตเนยเทียมและ
ไขมันพืชผสม 23,040 ตันตอป ซึ่งบริษัทฯ ไดขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
จากระบบ Manual สูระบบ Automation
4. เลขที่ 1478 (2)/2547 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลม
ดิบ 10,700 ตันตอป (15 ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง) และเมล็ดในปาลม 3,240 ตันตอป โดยเปนการ
ขยายกําลังการผลิตน้ํามันปาลมดิบจากเดิม 45 ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง เปน 60 ตัน-ผลปาลมสดตอ
ชั่วโมง
บัตรสงเสริมที่ 3 และ 4 ไดรับสิทธิและประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1.
ได รั บ ยกเว น อากรขาเข า และภาษี ก ารค า สํ า หรั บ เครื่ อ งจั ก รที่ นํ า เข า ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
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2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
6. การพัฒนาเรื่องไบโอดีเซล
ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีบทบาทสําคัญในธุรกิจน้ํามันพืชเพื่อการบริโภคและเปนวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอีกหลายอุตสาหกรรม เชน สบู บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมขนหวาน เนยเทียม ขนม
ขบเคี้ยว เปนตน นอกจากนี้ในอนาคตปาลมน้ํามันยังจะมีบทบาทสําคัญในการใชผลิตไบโอดีเซล ซึ่ง
คาดวาจะเปนแหลงพลังงานทดแทนที่สําคัญในอนาคตอีกดวย ซึ่งปจจุบันกระทรวงเกษตรฯ ได
รวมมือกับจังหวัดที่เปนแหลงปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีมากขึ้น เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพและเพียงพอกับ
การผลิตไบโอดีเซล โดยการสงเสริมการปลูกปาลมพันธุดีแทนในที่สวนยางเกา และตนปาลมอายุ
มาก รวมทั้งที่นารกราง อีกทั้งเรงรัดพัฒนาสวนปาลมน้ํามันเดิมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
เปนการสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมจากการแปรรูปอยางงายเปนการแปรรูปมูลคาสูง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อทดแทนพลังงานที่มีราคาสูงกวา นอกจากนี้ยังจะเนนสงเสริม
การใชเทคโนโลยีในการผลิตและการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันใหสูงขึ้น
เพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของความตองการผลผลิตปาลมน้ํามันสําหรับใชเปนพลังงาน
ทดแทนในอนาคต
นอกจากนี้ในปจจุบันมีการกําหนดยุทธศาสตรพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ ซึ่งรัฐบาลโดย
กระทรวงพลังงานมีเปาหมายใหใชไบโอดีเซลรอยละ 3 ของการใชน้ํามันดีเซลทั้งหมดในป 2554
หรือวันละ 2.4 ลานลิตร โดยกลุมเปาหมายแรกที่รัฐบาลจะสงเสริมใหใชไบโอดีเซล คือ กลุม
รถบรรทุก โดยกําหนดใหผสมไบโอดีเซล รอยละ 2 ซึ่งคิดเปนปริมาณน้ํามันปาลมประมาณวันละ 1.6
ลานลิตร โดยจะบังคับใชในพื้นที่เฉพาะในป 2549-2553 จากนั้นในป 2554 เปนตนไปจะบังคับใชทั่ว
ประเทศ
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการผลิตไบโอดีเซล คือ วัตถุดิบ ซึ่งถาจะใช
น้ํามันไบโอดีเซลทั้งระบบตองใชพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันถึง 7 ลานไร จากที่มีอยูปจจุบันประมาณ 2
ลานไรเทานั้น ดังนั้นกลยุทธการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันนับวาเปนปจจัยสําคัญอยางมากในการ
ผลักดันโครงการไบโอดีเซลจากปาลมน้ํามัน
2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
- กลยุทธการแขงขัน
เนื่องจากบริษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลม กลยุทธที่สําคัญ
ของบริษัทฯ ยังคงเนนที่ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือผลิตภัณฑที่ตองใชเทคโนโลยีที่ซับซอน เพื่อ
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หลีกเลี่ยงการแขงขันในดานราคากับผูผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม สวนใหญจะเปนการเจาะกลุมรานอาหาร
ฟาสตฟูด อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอมปรุง และผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ โดยทางบริษัทฯมีฝายวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาสินคาสูตรพิเศษเฉพาะของลูกคาแตละกลุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑเดิมของลูกคาเพื่อใหมีคุณภาพทีด่ ีขึ้น และมีนโยบายควบคุมขั้นตอนการผลิต ใหผลิตภัณฑทไี่ ดมี
มาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอยางสม่ําเสมอ
- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป 2522 จึงทําใหบริษทั ฯไดรับความเชื่อถือและมีความสัมพันธอัน
ดีกับลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และ
สามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาตรงตามเวลา อนึ่ง พนักงานขายสวนใหญอยูก ับบริษัทฯเปนเวลานาน ทําให
พนักงานขายมีความสัมพันธกับลูกคาเปนอยางดี
ในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯไมมีการขายสินคาใหกบั ลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของ
รายไดจากการขาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการสัมมนาใหความรูใ นเรื่องการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน
วิธีการทําขนมชนิดตางๆแกลูกคาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดเปนประจําทุกป ซึ่งเปดโอกาสให
บริษัทฯ ไดพบปะกับลูกคาและไดทราบถึงปญหาที่ลูกคาประสบในการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน
ขายของบริษัทฯและผูเชีย่ วชาญทางดานโภชนาการสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาใหใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ที่มีคุณสมบัติ และระดับราคาที่ตรงกับความตองการใชงานของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑไขมันพืช
ผสมและเนยเทียม ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ ไดจัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคาถึง 9 ชื่อ นอกจากการจัด
สัมมนาแลว บริษัทฯ ยังมีการจัดใหลูกคามาเยี่ยมชมการผลิตที่โรงงานอยางสม่ําเสมอ
ลูกคาของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ตามวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑดังนี้
1.

รานคาสง (ยี่ปว ) รานคาปลีก หางสรรพสินคา

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันเมล็ดทานตะวัน และ
น้ํามันขาวโพด โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด ถุง และปป ซึ่งจะไดนําไปจําหนายตอใหกับผูบริโภคขั้นสุดทาย
ลูกคารานคาสง (ยี่ปว) รานคาปลีก หางสรรพสินคา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 2,000 ราย พนักงาน
ขายของบริษัทฯ ที่ดูแลจะแบงเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกจะรับผิดชอบพื้นที่ขายในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เขตปริมณฑล สวนอีกกลุมหนึ่งจะรับผิดชอบพื้นที่ในตางจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่อื่นที่มีบทบาทใน
เรื่องการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน พนักงานตรวจสินคา และพนักงานแนะนําสินคาประจํา
หางสรรพสินคาอีกจํานวนหนึ่ง พนักงานขายจะออกเยี่ยมเยียนลูกคาสม่ําเสมอ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
สําหรับลูกคาแตละราย เพื่อไปรับคําสั่งซื้อและติดตามความคืบหนาของสภาพตลาดอยางใกลชิด
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2.

รานเบเกอรี่และภัตตาคาร

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีนขนาดบรรจุปบ ไขมันพืชผสม เนยเทียม
Hydrogenated Fat และ น้ํามันมะพราว ลูกคาประเภทรานเบเกอรี่และภัตตาคาร สวนใหญจะอยูใน
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พนักงานขายจะออกเยี่ยมลูกคาอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง สําหรับลูกคา
แตละราย เนื่องจากจํานวนครั้งของการสั่งซื้อผลิตภัณฑของบริษัทลูกคาในกลุมนี้จะถี่กวาลูกคากลุมอื่น
3.

รานอาหารฟาสตฟูดและลูกคาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมโอเลอีนขนาดถัง 200 ลิตร และ
บรรจุแทงค น้ํามันปาลมสเตียรีน Hydrogenated Fat ไขมันพืชผสม และเนยเทียม โดยลูกคาจะสั่งใหบริษัท
ฯ ผลิตสินคาใหตามคุณสมบัติพิเศษ เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดใหใชกับผลิตภัณฑของลูกคา แตละ
ราย Franchise หรือสาขาของรานอาหารฟาสตฟูดทั่วโลก เนื่องจากลูกคากลุมนี้ใหความสําคัญกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑและบริการเปนหลัก และจะเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหเพียงไมกี่ราย ดังนั้นโอกาสในการ
สูญเสียลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯจึงมีคอนขางนอย นอกจากนั้นลูกคาในกลุมนี้ยังจัดเปนลูกคากลุมเปาหมาย
ของบริษัทฯอีกดวย
บริษัทฯไดมีการจัดจําหนายน้ํามันปาลมโอเลอีนชนิดบรรจุแทงคที่รานคาสงบางรายซื้อไปเพื่อบรรจุ
ใหมใสถุงพลาสติก หรือปป (Repacker) และนําไปขายเปนสินคาไมมียี่หอหรือเปนยี่หอของ Repacker เอง
- การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายเอง โดยผานทางกลุมรานคาสง รานคาปลีก และหางสรรพสินคา กลุม
รานอาหาร เบเกอรี่ ภัตตาคารฟาสตฟูด กลุมลูกคาอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมสบู แชมพู
จากที่บริษัทฯเปนผูจัดจําหนายเองสามารถดูแลและใหบริการแกลูกคาในทุกพื้นที่ไดอยางทั่วถึง และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม และยังทําใหบริษัทฯ ไดดําเนินการทางการตลาดไดอยาง
คลองตัวมากขึ้นรวมไปถึงการวางแผนการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
- สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศในระยะ 3 ปที่ผานมา
การจําหนายในประเทศ
การจําหนายตางประเทศ

2547
86.85 %
13.15 %

2546
93.55 %
6.45 %

2545
88.46 %
11.54 %

ผลิตภัณฑน้ํามันปาลมสวนใหญเปนการจําหนายในประเทศ การจําหนายตางประเทศจะผานนายหนา
ตัวแทน ซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศสิงคโปร ประเทศที่สงออก ไดแก จีน อินเดีย มาเลเซีย บังกลาเทศ
พมา เปนตน
ในสวนของผลิตภัณฑของผักและผลไมเปนการจําหนายในประเทศ และตางประเทศ ในสัดสวน
50 : 50 โดยมีการจําหนายไปยังประเทศญี่ปุน อเมริกา และ ยุโรป เปนตน
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ข.

ภาวะการแขงขัน
- ภาวะอุตสาหกรรม

พื้นที่ใหผลผลิต ในป 2547 คาดวามีพื้นทีเ่ พาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 1.9 ลานไร
ซึ่งขยายตัวเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี
และชุมพร
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2547 ผลผลิตปาลมน้ํามันทั้งประเทศลดลงจากป 2546 ประมาณ รอยละ 4
เหลือ 4.66 ลานตัน โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนมกราคมที่ 188,998 ตัน สูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 531,151
ตัน ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูท ี่ 820,838 ตัน ลดลงเล็กนอยประมาณรอยละ 5 จากป 2546 โดยมี
สตอคน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2547 จํานวน 151,122 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ณ สิ้นป 2546 ที่ 114,953 ตัน จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็นวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate :
OER) ในป 2547 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยยังคงสูงถึงรอยละ 17.6 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 ที่รอยละ 17.8
สถานการณตลาดและราคา ในป 2547 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป 2546 โดย
ในเดือนมีนาคม
ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนทีส่ ามของประเทศมาเลเซีย
(Malaysia Derivatives Exchange Bhd. : 3rd Month) แตะระดับสูงสุดของปที่ 2,003 ริงกิตตอตัน และหลังจาก
นั้นก็ปรับตัวต่าํ ลงจนแตะระดับต่ําสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 1,368 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2547 ราคาน้ํามัน
ปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 1,622 ริงกิตตอตัน
เปรียบเทียบกับ 1,518 ริงกิตเมื่อป 2546 คิดเปนเพิ่มขึน้ รอยละ 6.9
ในขณะที่สถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศก็ปรับตัวสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกับ
ตลาดโลก โดยผลผลิตในประเทศในป 2547 ลดลงเล็กนอยจากป 2546 แตก็ยังนับวาอยูในระดับสูงตอเนื่อง
ทําใหมีสตอคคงเหลืออยูในระดับสูง โดยเฉพาะชวงปลายป ทําใหเกิดอุปทานสวนเกินในอุตสาหกรรม โดย
ในป 2547 ราคาผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูร ะหวาง 2.84 – 3.99 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 1.96 –
4.03 บาทตอกิโลกรัมในป 2546) และราคาน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 17.04 - 21.96 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ
15.51–25.10 บาทตอกิโลกรัมในป 2546) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสด
และน้ํามันปาลมดิบที่ 3.38 และ 20.17 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 ที่ 2.78 และ 18.28 บาทตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ จะเห็นวาราคาโดยเฉลี่ยในป 2547 เพิ่มขึ้นจากป 2546 คิดเปนรอยละ 21.58 สําหรับผล
ปาลมสด และรอยละ 10.34 สําหรับน้ํามันปาลมดิบ
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อยางไรก็ตาม คาดการณวาราคาน้ํามันปาลมในป 2548 จะขึ้นกับปริมาณผลผลิตในประเทศเปนสําคัญ
โดยผลผลิตผลปาลมสดประจําป 2548 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2547 ประมาณ รอยละ 15 ทั้งนีเ้ นื่องจากพื้นที่
เพาะปลูกทีใ่ หผลผลิตคาดวาจะเพิ่มขึน้ ประมาณ 300,000-350,000 ไร ในขณะทีผ่ ลผลิตตอไรอาจไมดีนกั
เนื่องจากมีปจ จัยลบจากภาวะความแหงแลงในภาคใตตอนกลางและตอนลางในป 2545 และ 2546 ที่ไดรับ
ปริมาณน้ําฝนเพียง 1,400 มม.ตอป ซึ่งต่ํากวาระดับความเหมาะสมทีป่ าลมน้ํามันตองการ นอกจากนี้ จากการ
พยากรณสภาพอากาศในป 2548 พอเชื่อไดวาจะเกิดภาวะแลงจัดในชวงประมาณ 5 เดือนแรกของป ซึ่งถาหาก
เปนจริงตามทีพ่ ยากรณไว ก็อาจทําใหผลผลิตผลปาลมสดโดยรวมไมดนี ัก
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
ภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาในประเทศ ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิด
อื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอ
ปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมาในอดีต การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อ
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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 4.7 ลานตัน ในป 2534 และ 2547 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
น้ํามันปาล มดิบมากเปนประวัติศาสตรเพราะราคาตางประเทศที่อยูในระดั บสูงและจูงใจใหมีการ
สงออก ขณะเดียวกันความไมแนนอนของผลผลิตก็ทําใหไทยตองมีการนําเขาน้ํามันปาลมเพือ่ แกปญ
 หา
ขาดแคลนในชวงป 2538-2541 เชนกัน โดยเปนการนําเขาภายใตขอผูกพันองคการการคาโลก (WTO)
และสําหรับป 2546 ในชวงไตรมาส 2 และ 3 ผูประกอบการมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบประมาณ
86,000 ตัน เนื่องจากปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2546 สูงกวาป 2545 ถึง
รอยละ 29 และ รอยละ 35 ตามลําดับ อีกทั้งราคาตลาดโลกโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงกวาป 2545 ทั้งนี้
เพื่อเปนการลดอุปทานสวนเกินในประเทศลง สวนในป 2547 ตัวเลขสงออกน้ํามันปาลมดิบและน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์อยูที่ 97,283 ตัน ในขณะที่ตัวเลขนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์อยูที่ 52,436 ตัน โดยสรุปแลว
ราคาและปริมาณของน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลก ยังคงเปนอีกปจจัยที่มีผลตอราคาตลาดและปริมาณ
การนําเขา-สงออกน้ํามันปาลมของประเทศไทย
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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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สัดสวน (%) การใชประโยชนน้ํามันปาลมของอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย (ไมรวมไบโอดีเซล)
ประเภทอุตสาหกรรม

% ของปริมาณน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิท์ ั้งหมด
58.6
10.1
9.4
6.4
4.8
1.4
1.0
8.3

อุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคในรูปของน้ํามันพืช
อุตสาหกรรมสบู
อุตสาหกรรมของวางและขนมขบเคี้ยว
อุตสาหกรรมบะหมี่สําเร็จรูป
อุตสาหกรรมนมขนหวานและนมจืด
อุตสาหกรรมครีมเทียม
อุตสาหกรรมเนยขาวและเนยเทียม
อุตสาหกรรมอุปโภคอื่นๆ เชน พลาสติก เครื่องสําอาง
น้ํามันหลอลื่น และยางรถยนต เปนตน
ที่มา : บริษัท ศูนยวจิ ัยกสิกร จํากัด, ปาลมน้ํามัน : พืชเศรษฐกิจ…ที่นาจับตามอง ฉบับที่ 43
เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2547
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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 ปจจุบนั กรมการคาภายในจะควบคุมราคาน้ํามันปาลม ชนิด
บรรจุขวด เฉพาะราคาขายสง ณ โรงงาน โดยยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก และน้ํามันปาลม
โอเลอีนบรรจุขวด ไมจําเปนตองติดราคาขายปลีกบนฉลาก ระดับราคาที่จําหนายใหกับผูบริโภค
จะขึ้นอยูกับชองทางการจําหนาย เชน ถาสินคาจัดจําหนายผานทางหางสรรพสินคา ราคาก็จะถูก
กําหนดโดยหางสรรพสินคาตางๆ ซึ่งระดับราคาโดยทั่วไปจะต่ํากวาระดับราคาที่ติดบนฉลากขางขวด
เนื่องจากหางสรรพสินคาจะใชสินคาที่ขายในแผนกซุปเปอรมารเก็ตในการทําโปรโมชั่น นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังตองเสียคาใชจายอื่นๆ อีก เชน คาตั้งโชว และคาโฆษณาใหกับทางหางสรรพสินคา โดย
หางสรรพสินคาจะนํารายไดในสวนนี้ไปลดราคาสินคาของบริษัทฯ เพื่อเปนการสงเสริมการขายทาง
หนึ่ง และถาเปนการจําหนายตามรานคาปลีก สวนใหญระดับราคาขายจะเทากับราคาที่ติดบนฉลาก
ขางขวด
สวนน้ํามันปาลมบรรจุแทงค เพื่อใชในอุตสาหกรรมจะไมถูกควบคุมราคาโดยหนวยงานของ
รัฐบาล
อยางไรก็ตามการแขงขันทางดานราคาก็ยังเปนกลยุทธหลักที่ใชในอุตสาหกรรม ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวลูกคาจะไมใหความสําคัญกับคุณภาพของน้ํามันปาลม ถาผูผลิตรายใดเสนอราคาขายที่
ต่ํากวา ก็จะสั่งซื้อกับผูผลิตรายนั้นทันที แตมีลูกคาบางกลุมที่ตองการผลิตภัณฑน้ํามันปาลมพิเศษ ซึ่ง
ผูผลิตตองผลิตสินคาตามคุณสมบัติท่กี ําหนดโดยลูกคา 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 25 : 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 ซึ่งจะทําใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมทั้งมีตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําใหราคา
น้ํามันปาลมที่นําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก
อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อุตสาหกรรมผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการผลิตน้ํามัน
ปาลม ซึ่งใชเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก โรงงานทําขนมปง โรงงานทําขนม
ขบเคี้ยว รานเบเกอรี่ และรานอาหารฟาสตฟูต ซึ่งการเติบโตของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืช
ผสม จะมีความสัมพันธโดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากการประมาณการของบริษัทฯ การ
ขยายตั ว ของการบริ โ ภคเนยเที ย มและไขมั น พื ช ผสมอยู ใ นอัต ราที่ สูง กว า อัต ราการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ (GDP GROWTH) ของประเทศไทย
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทย ก็เปนปจจัยที่สําคัญของ
การขยายตัวของตลาดเนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยในปจจุบันผูบริโภคไดหันมาบริโภคเคก ขนม
ปงชนิดตาง ๆ ไอศครีม และอาหารประเภททอดจากรานอาหารฟาสตฟูด เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
ในอดีต ซึ่งอาหารกลุมดังกลาวตองใชเนยเทียมและไขมันพืชผสมเปนวัตถุดิบหลัก อนึ่งภาวะตลาด
ของเนยเทียมและไขมันพืชผสมโดยทั่วไปจะมียอดขายที่สูงในชวงไตรมาสที่ 4 ของป ซึ่งเปนชวง
เทศกาลเฉลิมฉลองตางๆ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนผลพลอย
ไดจากการกลั่นน้ํามันปาลมดิบ ดังนั้นผูผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน
ปาลมดิบเองจะมีขอไดเปรียบมาก เมื่อเทียบกับผูผลิตที่จะตองไปซื้อวัตถุดิบจากโรงกลั่นน้ํามันปาลม
ซึ่งนอกจากจะมีปญหาดานการกําหนดราคาแลว ยังมีปญหาที่ไมสามารถควบคุมระยะเวลาในการ
จัดสงวัตถุดิบที่แนนอนอีกดวย
ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ ในเรื่องกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิต
เนยเทียมและไขมันพืชผสมที่มีคุณภาพตางกันในชวงเวลาอันจํากัด ทําใหบริษัทฯ สามารถบริการ
ลูกคาไดอยางทั่วถึงทันตามกําหนดเวลา
เนื่องจากการจําหนายสินคาประเภทนี้ขึ้นอยูกับเทศกาล
นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เพื่อใหไดผลิตภัณฑทมี่ ีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และรวมถึงความสม่ําเสมอของคุณภาพของสินคา ก็
ยังเปนปจจัยทีส่ ําคัญของการแขงขันในอุตสาหกรรมอีกดวย
อุตสาหรรมผักและผลไม
ตลาดผักกระปอง ภายในประเทศ มีมูลคาตลาด ประมาณ 800 – 1,000 ลานบาท การ
ขยายตัวของตลาดเฉลี่ย ปละ 5 –7 % เนื่องจากวัตถุดิบ ขึน้ อยูกับสภาพดินฟา อากาศ การแขงขันในป
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ที่ผานมาจะมีการแขงขันดานราคาเปนหลัก
ดังนั้นทางบริษัทฯจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด เพื่อลดตนทุน สินคา ใหแขงขันในตลาด
ได โดยรักษามาตรฐานสินคาใหเปนทีย่ อมรับของผูบริโภคตลอดไป
สําหรับตลาดผลไมกระปอง มูลคาตลาดประมาณ 600 ลานบาท มีการหดตัวในชวงปที่ผาน
มา
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่ม มีมลู คาตลาดรวมประมาณ 3,500 ลานบาท โดยแบงเปนน้าํ ผลไม
100% หรือตลาดระดับบนมูลคา 1,300 ลานบาท หรือ 37% ของมูลคาตลาดรวม น้าํ ผลไม 25-50%
หรือตลาดระดับกลางมูลคา 1,000 ลานบาท หรือ 28% ของมูลคาตลาดรวม และน้ําผลไมต่ํากวา 25%
หรือตลาดระดับลางมีมูลคา 1,200 ลานบาท หรือ 35% ของมูลคาตลาดรวม จากตัวเลขมูลคาตลาด
รวมแสดงใหเห็นวาตลาดน้ําผลไมระดับบนจะมีอัตราขยายตัว 15-20% ตลาดน้ําผลไมระดับกลางจะ
มีอัตราขยายตัว 5-7% และตลาดน้ําผลไมระดับลางจะมีอตั ราขยายตัวรอยละ 10%
กรณีที่มีผูประกอบการยักษใหญรายใหมเขามาแขงขันเพิม่ ขึ้นในตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มนั้น
บริษัทฯ เห็นวาจะสงผลดีตอสภาพตลาดโดยรวมเนื่องจากรายใหมจะเขามาชวยกระตุนตลาดและเพิ่ม
อัตราการบริโภคน้ําผลไมของคนไทย เนื่องจากปจจุบันคนไทยยังคงมีปริมาณการบริโภคน้ําผลไม
นอยมากหรือเฉลี่ยคนละ 2 ลิตรตอป
ในสวนของกาแฟกระปอง มีมูลคาตลาดประมาณ 6,000 – 6,500 ลานบาท อัตราการเติบโต
ประมาณ 8-10 % โดยมี เบอรดี้ เปนผูนําตลาดมี สวนแบงประมาณ 71 % และ เนสกาแฟ ประมาณ
26 %
อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส
ตลาดกลุมซอสปรุงรสยังคงเปนตลาดที่มีอตั ราการขยายตัวที่ลดลง คือประมาณรอยละ 8-10
ตอป มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 7,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯจะเนนทีค่ วามแข็งแกรงของแบรนด และ
จุดเดนของผลิตภัณฑในการสรางตลาดสินคา เตาเจี้ยวเต็มเม็ด น้ําจิม้ สุกี้ น้ําจิ้มไก และซอสหอย
นางรม
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- จํานวนคูแขงขัน และขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง
กลุมผลิตภัณฑน้ํามันปาลม
ปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนประมาณ 49 โรงงาน สวนใหญอยูในเขต
จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร โดยในป 2547 มีการผลิตจริงรวม 820,838 ตัน
น้ํามันปาลมดิบตอป (ขอมูลจากกรมการคาภายใน)
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเทากับ 255,500 ตันน้ํามันปาลม
ดิบตอป ซึ่งนับวามีขนาดกําลังการผลิตมากที่สุดในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม สวนโรงสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบมีกําลังการผลิตที่ 45 ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง
กลุมผลิตภัณฑผักและผลไม, เครื่องดื่ม, ซอสและเครื่องปรุงรส
สายผลิตภัณฑ/
กลุมธุรกิจ

จํานวนคูแขง
(ราย)

ขนาดของบริษัท
เมื่อเทียบกับคูแขง

1. กลุมผลิตภัณฑผักและผลไม
- กลุมผลิตภัณฑผักบรรจุกระปอง
- กลุมผลิตภัณฑผลไมบรรจุกระปอง
- กลุมผลิตภัณฑผัก และผลไมแชแข็ง

3
1
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ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง

2. กลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
- กลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไม
- กลุมผลิตภัณฑกาแฟ
3. กลุมผลิตภัณฑซอส และเครื่องปรุงรส

4
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- สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
เนื่องจากบริษัทฯทําธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป
นอกจากนั้นบริษัทฯยังไดมีการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา จึงทําใหบริษัทฯมีสถานภาพและศักยภาพในการแขงขันสูง รวมไปถึงการ
ขยายกําลังการผลิตที่บริษัทฯเตรียมไวรองรับกับการเปดเสรีทางการคา การปรับปรุงระบบการผลิต
ในสวนของแผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสมจากระบบ Manual สูระบบ Automation การผานการ
รับรองระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ระบบมาตรฐานหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) และการผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดรับคัดเลือกใหเปนตราสินคา
ยอดเยี่ยม (Superbrands) ซึ่งหมายถึง ทุกตราสินคาภายใตการผลิตของบริษัทไดรับคัดเลือกเปน
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Superbrands Thailand โดยนับเปนรายแรกของกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตและจัดจําหนายน้ํามันพืชใน
ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหลูกคามั่นใจในสินคาของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังใชระบบ SAP ซึ่ง
เปนโปรแกรมที่สามารถใหขอมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลสินคาคงคลัง เพื่อตอบสนอง
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว และขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเจาของสวนปาลมน้ํามันที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ทําใหบริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางครบวงจร โดยบริษัทสามารถติดตามปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละ
ฤดูกาลไดอยางใกลชิด ซึ่งจะมีผลตอราคาตลาดของผลปาลมสดและราคาตลาดของน้ํามันปาลมดิบ ที่
เปนวัตถุดิบหลักของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัทเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) หรือ UFC รอยละ 96.79 สงผลใหบริษัทมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่มี
ชองทางการกระจายสินคาในลักษณะเดียวกัน ทําใหบริษัทสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และยังสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงานไดอีกดวย
- แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของไทยนับเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะในรอบปที่ผานมา เกษตรกรหันมาปลูกปาลมกันมาก และมูลคาของอุตสาหกรรม
ในป 2546 นั้นสูงถึง 46,000 ลานบาท สอดคลองกับนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งปจจุบัน รัฐบาล
มียุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันป 2547-2572 โดยกําหนดใหพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันและ
พื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2572 เพิ่มขึ้นเปน 10 ลานไรและ 9 ลานไร ตามลําดับ สวนผลผลิตน้ํามันปาลมเปน
4.659 ลานตัน และตอมา รัฐบาลก็สนับสนุนใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเปน 13
ลานไร รวมทั้งตองการใหรนระยะเวลาใหเร็วกวา 25 ป ทั้งนี้เพื่อมุงสูการเปนผูผลิต และสงออก
น้ํามันปาลมในภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมจากการแปรรูปอยางงายเปนการ
แปรรูปมูลคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนของ
ประเทศในอนาคต
สืบเนื่องจากการประชุมระหวางประเทศเรือ่ งพลังงานชีวมวลที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 3031 กันยายน 2547 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางรวมกันในการพัฒนาปาลมน้าํ มัน
เพื่อใชทดแทนพลังงานโดยมีประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุน เยอรมนี และบลาซิล
เขารวมประชุมนั้น สรุปสาระสําคัญเฉพาะสวนของไบโอดีเซลไดวาไทยควรเรงรัดกําหนดมาตรฐาน
น้ํามันไบโอดีเซล กําหนดสัดสวนที่ชัดเจนในการผสมไบโอดีเซล สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตปาลมน้ํามันอยางตอเนือ่ งจริงจัง สงเสริมดานการเงินเพื่อการลงทุน รวมทั้งใหเกษตรกรมีสวน
รวมในการผลิตไบโอดีเซล และควรใหประเทศกลุมยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจาพระยา-แมโขง ระหวางกัมพูชา ลาว พมา ไทย และเวียดนาม (ECS) เขารวมโครงการขยายการ
ผลิตปาลมน้ํามัน
รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานมีเปาหมายใหใชไบโอดีเซลรอยละ 3 ของการใชน้ํามันดีเซล
ทั้งหมดในป 2554 หรือวันละ 2.4 ลานลิตร อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่งในการ
ผลิตไบโอดีเซลคือวัตถุดิบ ถาหากจะใชน้ํามันไบโอดีเซลทั้งระบบตองใชพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันถึง 7
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ลานไร จากที่มีอยูในปจจุบันประมาณ 2 ลานไรเทานั้น ดังนั้นการผลักดันใหเกิดแหลงพลังงาน
ทดแทนดังกลาวจะเปนผลสําเร็จหรือไม คงตองดูวากลยุทธการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน รวม
ไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และการลดตนทุนการผลิต ตามแผนยุทธศาสตรปาลม
น้ํามันของภาครัฐจะมีผลบังคับใชอยางจริงจังแคไหน โดยเฉพาะในเวลาที่รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการปลอยลอยตัวราคาน้ํามันดีเซล ที่ผานมาไดมีการพูดถึงการผลิตไบโอดีเซลมาหลายปแลว แตก็
ไมมีกลยุทธที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพราะผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมสวนใหญจะ
เนนการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อใชประโยชนทางตรงและตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก
แตในบางสถานการณที่มีผลผลิตออกมามากเกินความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟา
อากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายใน
ประเทศ ก็จะทําใหมีการสงออกเปนครั้งคราว ไมไดเนนการใชประโยชนจากน้ํามันปาลมในลักษณะ
ของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา หรือการใชประโยชนจากผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตตางๆ มาก
นัก ดังนั้น ในอนาคต หากการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมสามารถดําเนินไปตาม
แผนยุทธศาสตรปาลมน้ํามันของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการศึกษาคนควาวิจัย
เพิ่มเติมของภาคเอกชนในการพัฒนาชองทางการนําน้ํามันปาลมไปใชประโยชนในดานอื่นเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมก็จะมีแนวโนมการขยายตัวที่มั่นคงไดในระยะยาว ความผันผวน
ทั้งทางดานราคาและปริมาณก็จะลดลงเปนลําดับ นอกจากนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมอยางเปนระบบ ก็จะทําใหประเทศสามารถผลิตน้ํามันปาลมเพื่อสงออกอยางตอเนื่อง
ไดอีกชองทางหนึ่ง เพื่อระบายอุปทานสวนเกิน และทําใหราคาน้ํามันปาลมมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้
ผูประกอบการในอุ ตสาหกรรมน้ํ ามันปาลม รวมถึ งเกษตรกรผูปลูกปาล มน้ํ ามัน ต องพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิต และบริหารตนทุนการผลิตใหอยูในระดับต่ําควบคูกันไป ในอนาคต จึงมองวา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะเติบโตไดตอไปทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดสงออก
- สภาพการแขงขันในอนาคต
น้ํามันปาลมเปนน้ํามันพืชที่มีราคาถูกกวาน้ํามันพืชชนิดอื่น และสามารถนํามาประยุกตใชได
หลากหลายทั้งในดานอุปโภคและบริโภค จึงทําใหไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีก จะเห็นไดจากอัตราการบริโภค
น้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ําที่ประมาณ 9 กิโลกรัม ในขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยของ
โลกอยูที่ประมาณ 19 กิโลกรัม นอกจากนี้ น้ํามันปาลมมีสวนแบงตลาดน้ํามันพืชในประเทศไทยรอย
ละ 66 รองลงมาเปนสวนแบงการตลาดของน้ํามันถั่วเหลือง รอยละ 17 น้ํามันมะพราว รอยละ 5 และ
อื่นๆ รอยละ 12 แสดงใหเห็นแนวโนมการขยายตัวสูงขึ้นของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม อีกทั้งภาครัฐ
ยังใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยมียุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันป 25472572 โดยกําหนดใหพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันและพื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2572 เพิ่มขึ้นเปน 10 ลานไร
และ 9 ลานไร ตามลําดับ สวนผลผลิตน้ํามันปาลมเปน 4.659 ลานตัน และตอมา รัฐบาลก็สนับสนุน
ใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเปน 13 ลานไร รวมทั้งตองการใหรนระยะเวลาให
เร็วกวา 25 ป ทั้งนี้เพื่อมุงสูการเปนผูผลิต และสงออกน้ํามันปาลมในภูมิภาค
ทั้งนี้หากการเปดการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) เกิดขึ้นอยางเต็ม
รูปแบบและรัฐบาลสามารถกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาที่ชัดเจนได ไทยสามารถนําเขา
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น้ํามันปาลมดิบจากตางประเทศที่มีตนทุนต่ํา โดยเฉพาะในชวงผลปาลมภายในประเทศขาดแคลน
และสงผลตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น โดยเสียภาษีไมเกินรอยละ 5 ซึ่งจะทําใหในอนาคตอันใกลนี้
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยไมเพียงแตจะตองแขงขันดานการตลาดกันเองในประเทศ แต
จะต อ งแข ง ขั น ด า นต น ทุ น การผลิ ต ที่ รุ น แรงมากขึ้ น กั บ ประเทศผู ผ ลิ ต อื่ น ๆ ดั ง นั้ น ทั้ ง เกษตรกร
โรงงานสกัดน้ํามันปาลม และโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมจําเปนตองปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตใหสูงขึ้น และสามารถแขงขันกับตางประเทศได โดยนอกจากการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
แลว ยังตองเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกปาลมน้ํามัน ทั้งในแงของการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร
และการเพิ่มเปอรเซนตการใหน้ํามัน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทั้งการสกัดน้ํามันปาลม
ดิบและการกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
อยางไรก็ตามในปจจุบันการนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตาม
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546
ยังคงไมมีความชัดเจน ทําใหอาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการในชวงผลปาลมขาดแคลน สงผล
ตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น หากมองในภาพรวม การควบคุมดังกลาวนั้น ทําใหกลไกตลาดไมสามารถ
ทํ า หน า ที่ ใ นการจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ ให ก ารผลิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได อ ย า งเต็ ม ที่ เ ป น ผลให
ประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูงกวาตนทุนการผลิตของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ในปจจุบันน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่ใชบริโภคโดยตรงเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง และมี
ความยืดหยุนตอราคาสูง ดังนั้นพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ จะใหความสําคัญกับราคาของ
ผลิตภัณฑ (Price) เปนปจจัยแรกในการเลือกซื้อน้ํามันพืช แตในอนาคต หากผูประกอบการสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ ผูประกอบการจะตองหัน
มาแขงขันในเรื่องอื่นๆ มากขึ้น เชน คุณภาพสินคา (Quality) การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อ
เพิ่มมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
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3) การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
- การผลิต
ปจจุบัน บริษัทฯมีโรงงานตั้งอยู 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 2545

ป 2546

ป 2547

336,960
34,445

336,960
34,445

336,960
34,445

109,491
8,077

114,552
6,681

114,564
6,896

32
23

34
19

34
20

-36
-55

5
-17

-3

หมายเหตุ 1. จํานวนกะที่สามารถผลิตไดวันละ 3 กะ
2. จํานวนกะที่ผลิตจริงวันละ 2 กะ หรือ 3 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นอยูกับจํานวนผลผลิต
ของผลปาลมสด
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2. โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ตั้งอยูที่ 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
ป 2545

ป 2546

ป 2547

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

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
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

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

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

190,658
102,010
13,861
24,816

อัตราการใชกาํ ลังการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

68
74
28
38

76
85
36
70

87
98
103
74

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

13
8
22
31

12
15
30
82

15
15
188
6

หมายเหตุ 1. จํานวนกะที่สามารถผลิตไดวันละ 3 กะ ตอแผนกการผลิต
2. จํานวนกะที่ผลิตจริง:- แผนกกลั่น แผนกแยกสวน และแผนกไฮโดรเจน ดําเนินการผลิตวันละ 3 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง)
- แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม ดําเนินการผลิตวันละ 1 กะ หรือ 2 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง)
ขึ้นอยูกับปริมาณความตองการของลูกคาในแตละเดือน
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ในสวนของบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผัก ผลไม เครื่องดื่มน้ําผลไม และกาแฟ บรรจุ
กระปอง กลอง UHT และขวดแกว ซอสและเครื่องปรุงรส มีโรงงานผลิต 2 แหง ตั้งอยูที่จังหวัดลําปาง และ
จังหวัดนครปฐม มีกําลังการผลิตตอป ดังนี้
1.
ผักและผลไมบรรจุกระปองเทากับ 2,000,000 หีบมาตรฐาน
2.
น้ําผลไม
- บรรจุกระปองเทากับ 1,000,000 หีบมาตรฐาน
- บรรจุกลอง UHT เทากับ 1,000,000 หีบมาตรฐาน
- ประเภทและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
1.

น้ํามันปาลม

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
ประจวบคีรีขนั ธ สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต และพัทลุง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
อยูในเขตจังหวัด กระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร ซึ่งในปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดเขต
เกษตรเศรษฐกิจปาลมน้ํามันไว 9 จังหวัด ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล ตรัง พังงา ระนอง
นราธิวาส และนครศรีธรรมราช โดยมีพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกีย่ ว ผลผลิตและผลผลิตตอไรของปาลม
น้ํามันที่ปลูกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป ดังจะเห็นไดจากตารางขอมูลของป 2536-2547
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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
2546
2,200.00
1,869.00
4,660.00
2,493
2547E
หมายเหตุ : ในป 2547 คาดวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) อยูที่รอยละ 17.60
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย ล่ําสูง
ป

น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯโดยคิดเปนประมาณรอย
ละ 85 ของตนทุนการผลิต ซึ่งน้ํามันปาลมดิบไดจากการสกัดผลปาลมสด แหลงที่มาของวัตถุดิบหลักของ
บริษัทฯ แบงไดเปน 2 แหลง คือ จากภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ วัตถุดิบจากแหลง
ภายในประเทศ ประกอบดวย ผลปาลมสด และน้ํามันปาลมดิบ
ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตไดมาจากสวนปาลมของเกษตรกรรายยอย, รายใหญ และนิคมสหกรณใน
เขตพื้นที่ภาคใตของประเทศ บริษัทฯ รับซื้อผลปาลมสดปอนเขาสูโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง เพื่อ
ผลิตเปนน้ํามันปาลมดิบ และปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
น้ํามันปาลมดิบที่ใชผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯสวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่
จังหวัดตรัง และสวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบทางภาคใตของประเทศไทย โดยในระยะ 3 ปที่
ผานมา บริษัทฯไมมีการซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายวัตถุดิบรายใดๆ ที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาการ
ซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
2.

ผักและผลไม

วัตถุดิบหลักทีเ่ ปนผักนั้น ไดแก ขาวโพด ซึ่งบริษัทยอยมีการสงเสริมการเพาะปลูก โดยใหเปนเมล็ด
พันธุแกเกษตรกร และรับซือ้ ในราคาประกัน ทั้งนี้เพือ่ ชวยเหลือและแนะนําเกษตรกรในการเพาะปลูก และ
ใหผลผลิตมีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ โดยมีพื้นที่สงเสริมประมาณ 19,000 ไร
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ในสวนของผลไม บริษัทยอยมีการรับซื้อวัตถุดิบดังกลาวในฤดูกาลจากทั้งตัวแทนชาวสวน ในราคา
ตามทองตลาด
- สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดบิ
หากพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรมปาลมของไทยจะพบวายังดอยกวาประเทศมาเลเซียซึ่งเปนผูผลิต
รายใหญในทุกระดับการผลิต
นับตั้งแตคุณภาพผลผลิตปาลมสด
จนถึงขัน้ ตอนการผลิตน้ํามันปาลม
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 2,000 ม.ม.ขึ้นไป แตพื้นที่ปลูกปาลมของไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเพียงปละ
1,800 ม.ม. นอกจากนี้การใชปุยก็อยูในอัตราต่ํา เนื่องจากขาดเงินทุนและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา การ
กําจัดศัตรูพืช โรค แมลง ทําใหไดผลผลิตปาลมสดที่มีคุณภาพไมเหมาะสมและปริมาณไมเพียงพอปอน
โรงงาน
จากขอจํากัดของวัตถุดิบสงผลตอเนื่องทําใหตน ทุนการผลิตน้ํามันบริสุทธิ์ของไทยสูงกวาของ
มาเลเซีย
จากการที่ผลผลิตปาลมสดในประเทศมีไมเพียงพอกับการผลิตน้ํามันปาลม โดยเฉพาะในชวงนอก
ฤดูกาลจะขาดแคลนน้ํามันปาลมดิบมาก รัฐบาลจึงอนุญาตใหนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศได ซึ่งแตเดิมมีการ
ใชระบบคาธรรมเนียมพิเศษนําเขาเปนคราวๆ ไปในกรณีที่ขาดแคลนบางชวง แตหลังจากตนป 2538 ไทยตอง
เปดตลาดนําเขาตามพันธกรณีขององคการการคาโลก (WTO) จึงมีการอนุมัติใหนําเขาไดเพิ่มขึ้นตามความ
จําเปน นอกจากนั้นการเปดเสรี AFTA ซึ่งเริ่มในป 2543 และเปดเสรีเต็มที่ในป 2546 โดยไดปรับลดภาษี
นําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ก็
จะทําใหสามารถลดแรงกดดันดานวัตถุดิบขาดแคลนและราคาสูงลงไดบาง อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน รัฐบาล
ยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบตั ิและวิธีการนําเขาดังกลาว ซึ่งหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรรายยอยที่มีผลผลิตตอไรต่ํา และโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่าํ และมีตนทุน
การผลิตสูง ในขณะที่น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม และจากการที่ปริมาณ
วัตถุดิบภายในประเทศไมแนนอนในแตละฤดูกาล อีกทั้งราคาวัตถุดิบยังคงมีความผันผวนซึ่งขึ้นอยูก ับปริมาณ
วัตถุดิบ สงผลตอประสิทธิภาพในการผลิตต่ํา ในขณะที่ตนทุนการผลิตสูงขึ้นของโรงงานกลั่นน้าํ มันปาลม
บริสุทธิ์
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ในสวนของวัตถุดิบที่เปน ผัก และผลไม เปนผลิตผลทางการเกษตรเชนเดียวกับผลปาลมสด ดังนั้น
ปริมาณผลผลิต และคุณภาพ จึงขึ้นอยูก ับสภาพภูมิอากาศ และจะสงผลตอตนทุนการผลิตและราคาในการจัด
จําหนาย
- การใชวัสดุทดแทน
เนื่องจากบริษทั ฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเปนของตนเอง ซึ่งใชวัตถุดิบหลัก คือ ผลปาลมสด
ในการสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบเพื่อปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ไดประมาณ
รอยละ 25 ของการใชน้ํามันปาลมดิบทั้งหมด เครื่องจักรของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบดังกลาว นอกจากจะใช
ผลปาลมสดเปนวัตถุดิบแลว ไมสามารถใชวัตถุดิบชนิดอืน่ ๆที่จะใหผลผลิตในรูปของน้ํามัน
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามัน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น มีวัตถุดิบหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ ซึ่ง
เครื่องจักรดังกลาว บริษัทฯสามารถใชกลั่นน้ํามันชนิดอืน่ ๆได เชน น้ํามันมะพราว, น้ํามันเมล็ดในปาลม,
น้ํามันขาวโพด, น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน และน้ํามันถั่วเหลือง เปนตน
- จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบมีทั้งหมดประมาณ 49 โรงงาน โดยกระจายตัวอยูใกลแหลงปลูกปาลมใน
ภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล โดยแนวโนมมีจํานวนเพิ่มขึ้นในแตละป และในชวงป
2546-2547 มีจํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้โรงงานที่มีอยูเดิมก็มกี าร
ขยายกําลังการผลิต สาเหตุที่โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจะกระจายอยูใกลแหลงปลูกปาลมนั้น เนื่องจากเมื่อ
ตัดผลปาลมจากตนจะตองสงโรงงานสกัดน้าํ มันภายใน 24 ชั่วโมง หากปลอยทิ้งไวจะทําใหน้ํามันที่สกัดไดมี
ปริมาณและคุณภาพลดลง
โรงงานสกัดขนาดใหญจะสกัดน้ํามันดวยวิธีแยกเปลือก เพราะคุณภาพน้ํามันปาลมดิบที่ไดจะสูงกวา
วิธีรวมเปลือกซึ่งใชกันมากในโรงงานสกัดขนาดเล็ก แตตนทุนการผลิตก็สูงกวาประมาณ 1.80 บาทตอ
กิโลกรัม
- สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
ในชวงปที่ผานมาบริษัทฯ มีการนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศเพื่อแบงบรรจุและสงออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน โดยมีมลู คา คิดเปนสัดสวน รอยละ 3.93 ของมูลคาการซื้อวัตถุดบิ ทั้งหมด
ข. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

หนา 37 : LSTTF

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โรงงานกลั่นน้าํ มันปาลมบริสุทธิ์ ในกระบวนการผลิตที่โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์นั้น บริษัทฯ
มีวัตถุดิบหลักคือ น้ํามันปาลมดิบ คิดเปนประมาณรอยละ 85 ของตนทุนการผลิต ซึ่งวัตถุดิบดังกลาวสามารถ
ผลิตไดเปนผลิตภัณฑตางๆ แมกระทั่งผลพลอยไดของผลิตภัณฑกส็ ามารถนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาเพื่อขายเปนสินคาของบริษัทฯ ได ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากวัตถุดิบเหลือใชจากกระบวนการ
ผลิตของน้ํามันปาลม จึงถือวามีนอยมาก
และเนื่องจากโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูท ี่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีการนิคมอุตสาหกรรมเปน
ผูดูแลควบคุมการปลอยของเสียตางๆ ออกจากโรงงาน ในกรณีของน้ําเสียทางโรงงานก็มีการบําบัดน้ําเสียใน
เบื้องตนกอนที่จะมีการปลอยน้ําออกสูการนิคมฯ และการนิคมฯ ก็มีบอบําบัดน้ําเสียขนาดใหญกอนปลอยลงสู
ที่สาธารณะอีกทีหนึ่ง
ปจจุบันโรงงานไมมีปญหาเรื่องควันดําหรือฝุนละอองที่ปลอยออกจากปลองไอเสีย
เนื่องจากโรงงานไดเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา มาใชกา ซธรรมชาติทั้งหมดในป
2540
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบ สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง มีของเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเชน กะลาปาลม ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม เคกสลัด และขี้เถา ซึ่งโรงงาน
สามารถนํากากเสนใยและกะลาปาลมไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ํา ทะลายปาลมเปลาสามารถนําไป
ขายหรือแจกฟรีใหเกษตรกรนําไปเพาะเห็ด สําหรับสลัดเคกและขี้เถาโรงงานนําไปถมที่หรือใชเปนปุย
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 จากทุกสวนของโรงงานนํากลับเขามาใชซึ่งสามารถลดการใชนํา้ ที่
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
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8. น้ําจากการอุปโภคบริโภคจากบานพักพนักงานจะนําเขาสูระบบบําบัดน้าํ เสียของโรงงานทั้งหมด
มิใหมีการรัว่ ไหลออกสูภายนอกโรงงาน
9. โรงงานมีแผนการขุดลอกบอบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาสามารถรองรับปริมาณน้ํา
เสียไดอยางเพียงพอ
10. บริษัทฯ ไดมอบหมายใหสถาบันสิ่งแวดลอมศึกษาหาแนวทางในการดําเนินการและดูแลโรงงาน
อยางตอเนื่องเปนเวลา 2 ป
ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯมีคาใชจา ยในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมทั้งระบบประมาณ 21
ลานบาท นอกจากนัน้ ในป 2547 บริษัทไดผานการตรวจรับรองระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ISO 14001 อีกทั้งบริษัทยังไดลงนามจางที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่
จังหวัดตรัง ใหเปนโรงงานสีเขียว กับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โครงการดังกลาวแลวเสร็จภายในป 2548
โรงงานผักและผลไมบรรจุกระปอง สิ่งที่เหลือจากการผลิต ไดแก เศษ เปลือกผลไม และน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต ในสวนของเศษและเปลือกซึ่งเปนพืชผล ทางธรรมชาติ สามารถยอยสลายเองได หรืออาจ
นําไปแปรสภาพเปนอาหารสัตว หรือเปนปุย ดังนั้น จึงไมมีผล กระทบตอสิ่งแวดลอม ในสวนของน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต โรงงานของบริษัทยอยทุกแหงมีบอบําบัดน้ําที่ไดมาตรฐาน และมีการตรวจสอบเปนระยะๆ
นอกจากนี้บริษัทยอยยังไดรับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9002 จาก บริษัท SGS YARSLEY
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES และ บริษทั BUREAU VERITAS QUALITY
INTERNATIONAL รวมทั้งไดรับ HACCP และ GMP “ GOOD MANUFACTURING PRACTICES ” จาก
สํานักมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม (สมอ.)
4) งานที่ยังไมไดสงมอบ
-------ไมมี-------
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2.4 การวิจัยและพัฒนา
แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ไดมีสวนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งลูกคาทั่วไปและลูกคาอุตสาหกรรม การพัฒนางานตาง ๆ ดังกลาวทําให
เกิดบทบาทหนาที่ในการติดตามความเคลื่อนไหวของสินคาตางๆ ในทองตลาด คือ น้ํามันปาลมโอเลอีน
เนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพและวิจัยเพื่อพัฒนาสินคาที่ผลิตจากบริษัทฯ ให
มีคุณภาพที่ทัดเทียมหรือดีกวาสินคาในทองตลาด
นอกจากนี้ยังมีการวิจัยหาสาเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นกับการผลิตและสงผลกระทบมายังคุณภาพของสินคาที่
ทําใหเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีแกไขและปองกัน ตลอดจนการคนควาหาวัตถุดิบตาง ๆ ที่มี
คุณภาพดี เชน สารเคมี บรรจุภัณฑ ที่มีคุณภาพดีสามารถนํามาใชเพื่อการลดตนทุนการผลิตของบริษัท
ในป 2547 นี้ ทางบริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริการลูกคา โดย
การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ทันสมัยใหผลการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
พรอมทั้งมีการนําระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2000, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และ ระบบ GMP (Good Manufacturing
Practice) มาใชควบคุมการทํางานเพื่อใหสินคามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา ทั้งยังปองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑสุดทายที่จําหนายแกผูบริโภคโดยการควบคุมสุขลักษณะที่ดีและถูกตองในการผลิต
สินคา ตลอดจนมีการชวยพัฒนาสินคาตางๆ ใหเปนไปตามความตองการของลูกคาเพื่อสนองความพึงพอใจ
สูงสุดโดยยึดหลักนโยบายคุณภาพของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญของสังคมและสิ่งแวดลอม โดยในป 2547 บริษัทไดผานการ
ตรวจรับรองระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 อีกทั้งไดลงนามจางที่ปรึกษาเพื่อ
ปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่จังหวัดตรัง ใหเปนโรงงานสีเขียว โดยรวมกับสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย โครงการดังกลาวกําหนดแลวเสร็จภายในป 2548 ทั้งนี้ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มี
คาใชจายของแผนกวิจัยและพัฒนา เปนจํานวนเงินประมาณ 9.33 ลานบาท

หนา 40 : LSTTG

แบบ 56 -1

2.5

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1)

ลักษณะสําคัญของทรัพยสิน

ณ สิ้นป 2547 บริษัทฯและบริษัทยอย มีทรัพยสินที่ใชประกอบธุรกิจ สวนปาลมน้ํามัน โรงสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม และโรงกลั่นน้ํามันปาลม ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
1. ที่ดินปลูกสวนปาลม เนื้อที่ 24,776.27 ไร

2. ที่ดิน 5 แปลง เนื้อที่ 118 ไร 4 งาน 644 ตารางวา โดยมีที่ตั้งดังนี้
2.1 เนื้อที่ 83 ตารางวา เลขที่ 947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
2.2 เนื้อที่ 74 ตารางวา เลขที่ 947/157 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
2.3 เนื้อที่ 18 ไร 1 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 236 หมู 4
นิคมอุตสาหกรรมบางปู อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
2.4 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 เนื้อที่ 25,007.27 ไร
4. อาคารโรงงาน สํานักงานสวน สํานักงานกระบี่
5. อาคารสํานักงานใหญ อาคารโรงงาน 2 แหง (ตั้งอยูที่นิคม
อุตสาหกรรม
บางปู จ.สมุทรปราการ และ จ.ตรัง) และ บานพักพนักงาน
6. โกดังคลังสินคา
7. เครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม

หนา 41 : LSTTH

มูลคา
ประเภทการ
(ลานบาท)
ถือครองสิทธิ์
78.84 - นส.3ก, นส.3, โฉนด,
นส.2, สัญญาซื้อขาย,
ภบท.5 และใบเสร็จรับเงิน
27.94
โฉนด

29.98
55.20
59.49

33.70
115.58

- นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
เปนเจาของ
เปนเจาของ

เปนเจาของ
เปนเจาของ

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
8. เครื่องจักรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และน้ํามันเมล็ดในปาลม
9. ยานพาหนะ
10. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
11. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน
12. คาสินอาผล
13. โรงงานจังหวัดลําปาง และ ไรจังหวัดลําปาง
สถานที่ตั้งโรงงาน 64 หมู 1 ถ.ลําปาง-เชียงใหม อ.เมือง
จ.ลําปาง
สถานที่ตั้งไร 109 ติดถนนเลียบคลองสงน้ําฝงใต ต.พิชัย
อ.เมือง จ.ลําปาง
- ที่ดิน - โรงงานจังหวัดลําปาง เนื้อที่ 65 ไร 2 งาน 40
ตารางวา
- ที่ดิน - ไรจังหวัดลําปาง เนื้อที่ 1,450 ไร 1 งาน 82 ตารางวา

มูลคา
(ลานบาท)
171.12

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เปนเจาของ

24.34
28.25
187.38
15.63

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

58.10
100.88

- อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร และงานระหวาง กอสราง
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องตกแตง
- ยานพาหนะ

16.79
34.34
1.57

- ที่ดิน 68 ตารางวา

0.15

หนา 42 : LSTTH

ติดภาระจํานองกับ
ธนาคารกรุงไทยเพื่อเปน
หลักประกันเงินกูจํานวน
เงิน 173.99 ลานบาท
ติดภาระจํานํากับ
ธนาคารกรุงไทยเพื่อเปน
หลักประกันเงินกูจํานวน
เงิน 16.90 ลานบาท
เปนเจาของ

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
14. โรงงานจังหวัดนครปฐม
สถานที่ตั้ง 469/1 ถ.พระประโทน-บานแพว หมู 3
ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
- ที่ดิน –โรงงานจังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 41 ไร 1 งาน 96 ตารางวา
- อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร และงานระหวาง กอสราง
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องตกแตง
- ยานพาหนะ

- ที่ดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน
15. โรงงานจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ตั้ง 116/2-3 หมูที่ 8 ต.สันมหาพน อ.แมแตง จ. เชียงใหม
- ที่ดิน –โรงงานจังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ 29 ไร 3 งาน 94 ตารางวา
- อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร และงานระหวาง กอสราง
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องตกแตง
- ยานพาหนะ
16. ไรจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ตั้ง หมูที่ 1 ต.ทุงหลวง อ.พราว จ.เชียงใหม
- ที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร 2 งาน 44 ตารางวา

หนา 43 : LSTTH

มูลคา
(ลานบาท)

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์

26.18
39.97
38.93
1.23

1.50

ติดภาระจํานองกับ
บริษัทเงินทุนสิน
อุตสาหกรรม จํากัด เพื่อ
เปนหลักประกันเงินกู
จํานวนเงิน 100 ลาน
บาท
เปนเจาของ

21.16
13.27
2.76
0.77

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

5.48

ติดภาระจํานองกับ
ธนาคารไทยธนาคาร
เพื่อเปนหลักประกัน
เงินกูจํานวนเงิน 50 ลาน
บาท
เมื่อเดือนมกราคม 2548
บริษัทฯไดมีการชําระ
คืนเงินกูใหกับธนาคาร
และไดไถถอน
หลักประกันดังกลาว
เปนที่เรียบรอยแลว

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
17. สํานักงาน
สถานที่ตั้ง 947/157 ม.12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- สวนปรับปรุงอาคาร
- อุปกรณ เครื่องใช และเครื่องตกแตง
- ยานพาหนะ

มูลคา
(ลานบาท)

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์

3.68
5.22
1.62

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 พันธ
ศรีวิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
เชาสวนปาลมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท พันธศรี จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
พื้นที่สัมปทาน
ระยะเวลาการใชประโยชน

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

หนา 44 : LSTTH

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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 รอยละ 48
ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,874.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลง
ในอีก 10 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,474.75 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 9 ปขางหนา แตสวนเคียน
ซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซึ่งอาจถูกปรับเงื่อนไขการเชา โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หาก
รัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว บริษัทยอยจะตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอก
ในสัดสวนสูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําใหบริษัทยอยประสบปญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
2) นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร และมี
ชองทางการจัดจําหนายเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนเงินลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของสินทรัพย
รวม และบริษัทฯตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสงตัวแทนของ
บริษัทฯเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาว

หนา 45 : LSTTH
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.6 โครงการในอนาคต
-----ไมมี------

หนา 46 : LSTTI
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวา รอยละ 5
ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี
----------ไมม-ี ------

2) คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
----------ไมม-ี ------

3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
----------ไมม-ี ------

หนา 47 : LSTTJ
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2.8 โครงสรางเงินทุน
1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
- ทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 820 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 820 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯปรับลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par
Value) จาก 10 บาท เปน 1 บาท โดยไดแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 กับนายทะเบียน
กระทรวงพาณิชยแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหบริษัทฯมีหุน
ทุนซื้อคืนเพิ่มขึ้นจาก จํานวน 8.2 ลานหุน เปนจํานวน 82.00 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10.00 ของทุน
ที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเฉลี่ยหุนละ 1.56 บาท คิดเปนมูลคา 127.61 ลาน
บาท
- หุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ
--------ไมมี----------การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคน
ตางดาว (Thai trust fund)
--------ไมมี----------หลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ
--------ไมมี---------- ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ
-------ไมมี----------
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2) ผูถือหุน
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2547 บริษัทฯมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถือหุน
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 1
ABN AMRO ASIA SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD. 2
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
G.K.GOH STOCKBROKERS PTE LTD
G.K. GOH SECURITIES (HK) NOMINEES LIMITED
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
นายนิพันธ ตรีเจิดลาภ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายไพรัช อิ่มโชคชัย
: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
40.14
19.21
7.48
5.32
1.22
1.09
0.83
0.83
0.67
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หมายเหตุ :
1

โครงสรางผูถือหุนของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งมีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น มีดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
50.71
1
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัทกาลาทีเอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิออกเสียง
รอยละ 75.324 ทั้งนี้บริษัทดังกลาวมีนาย วัง ตา เลียง และภรรยา ถือหุนรอย
ละ 50.70 นาย วัง ชาง ยิง รอยละ 34.47 และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 14.83)
2
นาย วัง ตา เลียง
24.50
(ถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รอยละ 0.34)
3
นาย วัง ชาง ยิง
24.50
(ไมไดถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))

2

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ ABN AMRO ASIA SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD.
ผูถือหุนรายใหญคือ ABN AMRO ASIA LIMITED ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนที่ฮองกง ประกอบธุรกิจ เปนบริษัทบริหาร
กองทุน (Fund Management Company)

3

โครงสรางผูถือหุนของ Lam Soon Cannery Pte. Ltd. ซึ่งดําเนินธุรกิจการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
ชื่อ
จํานวนหุน
รอยละเมื่อเทียบกับจํานวน
รอยละเมื่อเทียบกับสิทธิ
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ออกเสียงทั้งหมด
72.90
72.90
15,878,210
Highland (L) Pte Ltd
21.80
21.80
4,741,790
Bermuda Trust (Jersey) Limited
5.30
5.30
1,150,000
Sunshine Investments
รวม
21,770,000
100.00
100.00
หมายเหตุ - Highland (L) Pte ltd. ถือหุนโดย นายวัง ตา เลียง และ ภรรยา รอยละ 100
- ภายใต Bermuda Trust (Jersey) Limited เปนการแบงผลประโยชน ระหวาง นายวัง ชาง ยิง และนางสาว วัง ยี ลิง ซึ่งเปน
บุตรของนาย วัง ตา เลียง รองประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในอัตรา 50:50
- Sunshine Investments Pte Ltd. ถือหุนโดย นายวัง ตา เลียง และ ภรรยา รอยละ 64.25 , นาย วัง ชาง ยิง รอยละ 10.32
และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 25.43
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3) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯและบริษัทยอย
บริษัทฯมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุน เปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินไดแลว ในสวนของบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลดังนี้
3.1 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยอมขึ้นกับผลการดําเนินงานของบริษัทและภาวะ
เศรษฐกิจเปนหลัก
3.2 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จึงไมสามารถจายเงินปนผลได
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2.9 การจัดการ
1) โครงสรางการจัดการ
แผนผังการจัดองคกร
ประธานกรรมการ
นายมีชัย วีระไวทยะ

กรรมการผูจัดการ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบริหาร
นายสงคราม กระจางเนตร กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสุมาลย แจงศิริเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย กรรมการ
นายอําพล สิมะโรจนา กรรมการ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริกรรมการ

นายมีชัย วีระไวทยะ
นายวัง ตา เลียง

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายขาย

ฝายขายอุตสาหกรรม

ฝายโรงงาน

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ

นายนิพล ปุญญาวิวัฒน

นางรุงนภา พนมเชิง

นายอําพล สิมะโรจนา
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1.1

โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ทั้งหมด 4 ชุด คือ
1.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวัง ตา เลียง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายสงคราม กระจางเนตร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
8. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหาร
9. น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหาร
รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 และ
รายชื่อของกรรมการในบริษทั ยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
กลยุทธ เปาหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึง
เปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
คณะกรรมการไดจัดใหบริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
การบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ มีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการไดจดั การสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทยอย ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1)
รวมถึงการเปดเผยขอมูลและสาระสนเทศตางๆใหเปนไปตามกฎหมาย และหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุม
ผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง
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1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังตอไปนี้
1.
นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ
4.
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตองครบถวน และเปนที่เชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป
4. ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
1.1.3

คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1.
นายสงคราม กระจางเนตร
2.
นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
3.
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

1.1.4 คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
1.
นายสงคราม กระจางเนตร
2.
นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
3.
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

มีรายชื่อดังตอไปนี้
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
มีรายชื่อดังตอไปนี้
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 แตยังไมไดกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาทีใ่ หกับคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะอนุกรรมการ
จัดสรรหลักทรัพย
1.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการแตละทานจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อ
ใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการตองมีลักษณะไมตองหาม
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ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูท ี่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ
1.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในป 2547 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมดังนี้
รายชื่อ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

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

5/5
1/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
4/5
5/5

1.4 รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร
1.
นายวัง ตา เลียง
2.
นายวัง ชาง ยิง
.
3.
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
4.
น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ
5.
นายอําพล สิมะโรจนา
6.
นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
7.
นางรุงนภา พนมเชิง

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม

2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
เนื่องจากบริษทั ฯมิไดมีคณะกรรมการสรรหา
และไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวน
กรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม ดังนั้นเมื่อมีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอนื่
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
กรรมการแตละทานจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณาและแตงตัง้ เปนกรรมการ
ของบริษัทฯ
โดยตองไดรับการ
ในสวนของผูถ ือหุนรายยอยสามารถใชสิทธิในการแตงตัง้ กรรมการ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
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(2)
(3)

ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มอี ยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณีทบี่ ุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูอ อกเสียงชี้ขาด

3) คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- กรรมการของบริษัทฯจํานวน 9 ทานไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงินในรูปของ
คาธรรมเนียมกรรมการ ในป 2547 เปนจํานวนเงินทัง้ สิ้น 3.653 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
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
-

คาธรรมเนียม
ตําแหนง
กรรมการ ป 2547
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
541,000
รองประธานกรรมการและ
221,000
กรรมการบริหาร
กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการ
669,000
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
669,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
669,000
กรรมการบริหาร
221,000
กรรมการผูจัดการ
221,000
กรรมการและผูจัดการฝายโรงงาน
221,000
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
221,000

กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯจํานวน 7 ทานจะไดรับคาตอบแทนที่เปนตัว
เงินในรูปของ เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาน้ํามันรถ เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 60.99 ลานบาท

คาตอบแทนอืน่
บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการบริหารและผูบริหาร สําหรับเงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทฯไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอืน่ ๆ สวน
กรรมการบริหารไมไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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4) การกํากับดูแลกิจการ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
Policy on Corporate Governance
คณะกรรมการเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เปนสวนสําคัญในการนํามา
ซึ่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน
จึงไดกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการ ความโปรงใสในการบริหารงาน การกําหนดนโยบายและการ
เปดเผยขอมูล ซึ่งไดมีการเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงานประจําปและแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ทั้งนีบ้ ริษัทไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเรียบรอยแลวในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2547 และครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ตามลําดับ และไดประกาศให
พนักงานไดรบั ทราบแลว ตั้งแตเดือนกันยายน 2547
2. สิทธิของผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน
Shareholders: Rights and Equitable Treatment

ในป 2547 บริษัทไดจดั ใหมกี ารประชุมสามัญประจําปผูถือหุนที่สํานักงานใหญของบริษัท โดยบริษัท
ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ เพือ่ ใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได อยางไร
ก็ตามบางวาระในหนังสือนัดประชุมอาจยังมีขอ มูลไมครบถวนตามขอพึงปฏิบัติของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เชน ขอพิพาททางกฎหมายของบุคคลที่เสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการ วิธีสรรหากรรมการ
จํานวนเงินและสิทธิประโยชนที่ไดรับในฐานะกรรมการในบริษัทยอย ขอมูลประกอบการพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
และจํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทและคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานในชวงที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทจะนําเสนอขอมูลที่ยังไมครบถวนดังกลาวใหทันการประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนป 2548 แตถาหากยังไมสามารถกระทําได บริษัทจะนําเสนอในการประชุมผู
ถือหุนในครั้งถัดไป
นอกจากนั้นบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผอู ื่นมาประชุม
แทนไดในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเอง หรือสามารถแตงตั้งใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับ
มอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว
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3. สิทธิของผูมีสว นไดเสียกลุมตางๆ
Various Groups of Stakeholders

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก
พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก เจาหนี้ คูคา และลูกคา โดยบริษัทไดปฏิบัติกับพนักงาน
อยางเทาเทียมกันและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม สําหรับเจาหนี้ บริษทั มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืม
เงินตามขอตกลง การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและปฏิบัติตามสัญญา
ในสวนของลูกคา บริษัทไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
รวมถึงรักษาความลับ และมีหนวยงานทีท่ ําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบตั ิตาม
ขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกีย่ วของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับ
การดูแลอยางดี
4. การประชุมผูถอื หุน
Shareholders’ Meeting

ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุน มีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงใหขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานและการดําเนินงานของ
บริษัทตามวาระการประชุมทีก่ ําหนดไว และยังกําหนดใหมีวาระอื่นๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอ
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาได อยางไรก็ตามบริษัทยังไมไดจัดใหมีชองทางการเผยแพรรางรายงานการ
ประชุมใหผูถอื หุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป
5. ภาวะผูนาํ และวิสัยทัศน
Leadership and Vision

คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบในเรื่องวิสยั ทัศน เปาหมาย นโยบาย แผน
ธุรกิจและงบประมาณในเรื่องที่สําคัญของบริษัท ซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้งติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและ
แผนงานทีว่ างไว
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
Conflict of Interests

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช
ขอมูลภายใน ไมใหผูบริหารและผูเกีย่ วของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและ
เปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูงรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
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หลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกบั บริษัท รวมถึงให
กรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส นอกจากนี้บริษัท
ไดมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทแลว
7. จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics

บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน
เปนสิ่งจําเปนตอ
ความสําเร็จขององคกรในระยะยาว จึงมีการจัดทําระบบ ISO 9001:2000 ซึ่งเปนระบบเกี่ยวกับมาตรฐาน
การผลิตสินคาและการใหบริการกับลูกคา รวมถึงการจัดทําระบบ HACCP ซึ่งเปนระบบมาตรฐาน
ระหวางประเทศเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง และระบบ
GMP ซึ่งเปนระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดใี นการผลิตอาหาร ทั้งนี้เพื่อใหผูบริโภคมัน่ ใจใน
มาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนไดมกี ารปฏิบัติตามและพัฒนา
ระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดและจัดทําแนวทางจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งประกาศให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบแลวในป 2547 และไดจัดใหมกี ระบวนการ
ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง และคาดวา ในป 2549 บริษัทจะจัด
ใหมีการทบทวนการปฏิบัตงิ านในแตละปวาเปนไปตามที่กําหนดหรือไม
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
Balance of Power in Board of Directors

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน และกรรมการอิสระ
4 ทาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามบริษทั
ยังไมไดมีขอกําหนดจํานวนกรรมการที่เปนไปตามสัดสวนการถือหุน ในบริษัท
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
Aggregation or Segregation of Positions

ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้เพื่อเปนการ
แบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
ซึ่งเปนหนาที่ของ
กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท
หนา 59 : LSTTL
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10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
Remuneration for Directors and the Management

บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาตามภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย
คาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการทีม่ ีคุณสมบัติที่
ตองการและไดรับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบไดรบั คาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึน้
ในสวนคาตอบแทนผูบริหาร ประธาน
กรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทน อยางไรก็ตามบริษัทยังไมไดมกี ารเปดเผยนโยบายและ
จํานวนคาตอบแทนของกรรมการที่ไดรับจากบริษัทยอย ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) โดยบริษัทจะเริ่มเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําป 2548 เปนตนไป
11. การประชุมคณะกรรมการ
Board of Directors’ Meetings

การประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย หรือประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน
โดยมีการกําหนดวาระการ
ประชุมลวงหนาที่ชัดเจน เปนระเบียบวาระพรอมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ แนบกับหนังสือ
เชิญประชุมใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอ ยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลกอนการประชุม บันทึกรายงานการประชุมมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร และหลังจากที่
ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในป 2547 คณะกรรมการมีกาํ หนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น
5 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้

รายชื่อ
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

วาระการดํารง
ตําแหนง
2547-2550
2547-2550
2546-2549
2545-2548
2547-2550
2546-2549
2545-2548
2545-2548
2546-2549

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
4/4
1/1
5/5
1/4
0/1
1/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
3/4
1/1
4/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
4/4
0/1
4/5
4/4
1/1
5/5
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ในสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารยังไมมีโอกาสประชุมกันเองโดยที่ไมมกี รรมการบริหารรวมอยู
ดวย นอกจากนั้นบริษัทยังไมไดมีการกําหนดจํานวนบริษัทสูงสุดที่กรรมการ หรือ กรรมการผูจัดการ จะ
ดํารงตําแหนงได ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว บริษัทเห็น
วากรรมการแตละทานยังสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ
12. คณะอนุกรรมการ
Committees

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปน
กรรมการอิสระ โดยมีการประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2547 มีการประชุมทั้งสิ้น
4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทสอบทาน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ และระเบียบที่เกีย่ วของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของ
บริษัท
ประสานงานกับผูต รวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการ
ตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
นอกจากนี้ ในปลายป 2547 บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ
คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย โดยประกอบดวย กรรมการอิสระทั้งหมด 3 ทาน ทั้งนี้
คณะกรรมการยังไมไดมกี ารกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของทั้ง 2 คณะอนุกรรมการ ซึง่
คาดวาจะมีการกําหนดในป 2548 ในขณะที่บริษทั ยังไมมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา โดย
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกลาวขณะนี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Controlling System and Internal Audit

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวาง
กันอยางเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทไดวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนบริษทั ตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อ
ของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ใหทาํ หนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนก
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ตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได
ดําเนินการตามแนวทางทีก่ ําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของ โดยหนวยงานนี้มคี วามเปนอิสระในการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบตั ิไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดย
ผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของ
แตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้ง
นําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
14. รายงานของคณะกรรมการ
Directors’ Reporting

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและขอมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจําปงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
15. ความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ
Relations with Stakeholders
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้ง
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และผูที่
เกี่ยวของไดรบั ทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย ในสวนของงาน
ดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดจดั ตั้งหนวยงานขึน้ เฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมี
จํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหผูจัดการฝายการเงินและผูชว ยกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่
ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผู
ลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทไดท่โี ทรศัพท 02-361 8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9
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5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวน
ตนดังนี้
1. ใหความรูแ กกรรมการและผูบริหาร
เกี่ยวกับหนาที่ที่ตอ งรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทฯรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัทฯ
ทุกไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาว
แกผูอื่น รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ กับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้น
จะไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน
จะเผยแพรตอสาธารณะชน
6) บุคลากร
จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯมีพนักงานทั้งหมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ
91 คน
พนักงานประจําโรงงานบางปู
301 คน
พนักงานประจําโรงงานตรัง
86 คน
รวมทั้งหมด
478 คน
ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
- พนักงานสํานักงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และโบนัส
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- พนักงานขายจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คา
คอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง คาน้ํามันรถ คาเบี้ยประกันรถ คายางรถ และโบนัส
- พนักงานโรงงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือคาแรง เงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และโบนัส
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 168 ลานบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เนื่องจากบริษัทฯไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้งผาน
การรับรองระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) และการรับรองระบบ
มาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices)
นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่
จังหวัดตรัง ใหเปนโรงงานสีเขียว โดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โครงการดังกลาวกําหนดแลว
เสร็จภายในป 2548 จากระบบประกันคุณภาพดังกลาว บริษัทฯไดมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน
ในการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง
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2.10 การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 โดยมีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุม
ภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
เห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวามีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งสรุปได
ดังตอไปนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
พบวา งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของแผนกตรวจสอบภายใน
ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบประจําป สรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่
มีความโปรงใส โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการ
บริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสมทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2547
5. พิจารณาอนุมัติการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูใน
รายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษทั ในตลาดหลักทรัพยฯ ใหทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยใหเริ่มงานตรวจสอบ
ภายในตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2547 เปนตนไป
6. พิจารณารางนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและรางจริยธรรมธุรกิจ และไดประกาศใหพนักงานทราบ
โดยทั่วถึง
7. พิจารณารูปแบบและขั้นตอนมาตรฐานเพื่อการนําเสนอและกลั่นกรองความเปนไปไดของโครงการการลงทุน
ของบริษัท ที่มีมูลคามากกวา 50 ลานบาท กอนนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ครอบคลุมการจัดทํารายการระหวางกันกับ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และเมื่อบริษัทฯ ไดแตงตั้ง
กรรมการบริหารซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทฯ เขาไปเปนกรรมการของทั้งสองบริษัทยอย ดังนั้น การทํารายการระหวางกัน
ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยทั้งสอง จึงเปนรายการที่ไดรับการยกเวนไมตองแสดงเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ
ปรับปรุงใหมของตลาดหลักทรัพย
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร
มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลที่ดี และมีการกํากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล

นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกัน
บริษัทฯไมมีรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 5

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
เนื่องจากปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศบางฤดูกาลมีไมเพียงพอตอการใชน้ํามันปาลมดิบของ
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม และการนําเขาตองขออนุมัติจากภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความจําเปนตองซื้อน้ํามัน
ปาลมดิบจากโรงงานสกัดที่สามารถผลิตน้ํามันปาลมดิบที่มีคุณภาพ สงมอบตรงเวลา และเปนคูคาที่ดี ซึ่งบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนหนึ่งในบริษัทดังกลาว
3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2547 บริษัทฯ มีการซื้อน้ํามันปาลมดิบจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คิดเปน รอยละ
29.89 ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพัน
กันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
คุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
เปนผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการ
ซื้อจากผูขายรายอื่นๆ
4. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯไดมกี ารซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทฯจะเขามา
ถือหุน และเปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เนื่องจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม เปนบริษัทที่มีสวนปาลมใหญที่สุดในประเทศไทย และเปนหนึ่งในบริษัทที่มีการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่มี
คุณภาพ นอกจากนั้นบริษัทฯก็มีการใชน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของ
รัฐเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงรายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขาง
ลําบาก อยางไรก็ตามบริษัทฯมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคาเดียวกับที่มกี ารซื้อจากผูขายรายอื่น
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1) งบการเงิน : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมา
- สรุปรายงานการสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี
ชื่อสํานักงาน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชี
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 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมี เงื่อนไข
- ตารางสรุปงบการเงิน
เนื่องจากบริษัทฯไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 มีผลใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะ
จากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ทําใหบริษัทฯตองจัดทํางบการเงินรวม โดยเริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน 2546
นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 บริษัทฯไดเขาไปลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) ในสัดสวนที่ทําให บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
ทําใหบริษัทฯตองจัดทํางบการเงินรวม โดยเริ่มตั้งแต เดือนเมษายน 2547 ดังนั้นสรุปไดวางบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ระหวางเดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนมีนาคม 2547 เปนงบการเงินรวมของบริษัทฯกับ บริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ตั้งแตเดือนเมษายน 2547 เปนตนไป เปน
งบการเงินรวมของบริษัทฯ, บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อาหารสากล
จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2547
จํานวนเงิน %
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินสดฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม/บริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุน
ในบริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัด
ในการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
2545
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

2546
จํานวนเงิน %

195,464 5.26 202,494 9.02
587,064 15.79 300,332 13.38
1,212 0.03
1,521 0.07
1,220,340 32.82 597,298 26.61
14,349 0.39
5,061 0.23
2,018,430 54.28 1,106,706 49.30

56,933 2.07
454,363 16.54
979 0.04
758,065 27.60
2,627 0.10
1,272,968 46.35

46,606
300,202
1,534
574,188
1,922
924,451

2.38
15.32
0.08
29.29
0.10
47.16

78,431
81,534
239,076
973
435,928
1,985
837,928

5.16
5.37
15.74
0.06
28.69
0.13
55.15

14,138 0.38
1,424,888 38.32
259,690 6.98

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

1,011,803 36.84
618 0.02
460,861 16.78
-

620,634
967
413,740
-

31.66
0.05
21.11
-

239,416
456
440,983
-

15.76
0.03
29.03
-

-

-

-

-

-

-

900

0.02

-

689 0.02
309 0.01
1,700,304 45.72 1,138,111 50.70
3,718,735 100.00 2,244,817 100.00
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-

441 0.02
1,473,722 53.65
2,746,690 100.00

269
0.01
1,035,610 52.84
1,960,061 100.00

470
0.03
681,326 44.85
1,519,254 100.00
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2547
จํานวนเงิน %
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมธนาคาร 981,248
เจาหนี้การคา
206,858
เจาหนี้บริษัทรวม
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง
156,210
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินปนผลคางจาย
30,120
ภาษีเงินไดคางจาย
9,275
คาใชจายคางจาย
82,936
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
49,513
1,516,159
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
615,630
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
15,308
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
545
อื่นๆ
รวมหนี้สิน
2,147,643

2546
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
2545
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

26.39
5.56
4.20

170,000
148,093
77,143

7.57
6.60
3.44

665,000
120,534
25,065
114,450

24.21
4.39
0.91
4.17

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

8.67
7.13
1.45
3.94

206,099 13.57
12,860 0.85
-

0.81
0.25
2.23
1.33
40.77

29,956 1.33
25,424
30,906 1.38
6,578
40,435 1.80
29,609
44,529 1.98
42,052
541,063 24.10 1,028,713

0.93
0.24
1.08
1.53
37.45

25,377
20,394
25,328
43,511
529,948

1.29
1.04
1.29
2.22
27.04

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

16.55

192,857

458,050

16.68

192,857

9.84

-

0.41
0.01
57.75

733,920 32.69 1,486,763

54.13

722,805

36.88

325,671 21.44

8.59
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2547
จํานวนเงิน %
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงิน
ลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเผื่อ
ขาย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุน
ระยะยาวอื่น
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
หัก หุนทุนซื้อคืน
รวมสวนของผูถือหุน – สุทธิ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของ
บริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

820,000
820,000
241,970
-

2546
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
2545
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

22.05
22.05
6.51
-

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

820,000
820,000
241,970
-

29.85
29.85
8.81
-

820,000
820,000
241,970
-

41.84
41.84
12.35
-

820,000
820,000
241,970
534

53.97
53.97
15.93
0.04

(3,092) (0.08)

(2,312) (0.10)

(3,092) (0.11)

(2,312)

(0.12)

(3,586)

(0.24)

2.73
68,054 2.48
10.86 260,608 9.49
60.80 1,387,540 50.52
(5.68) (127,613) (4.65)
55.12 1,259,927 45.87
12.19
-

61,347
243,864
1,364,868
(127,613)
1,237,255
-

3.13
12.44
69.63
(6.51)
63.12
-

50,479
186,802

3.32
12.30
85.32
(6.75)
78.56
-

68,054 1.83
260,608 7.01
1,387,540 37.31
(127,613) (3.43)
1,259,927 33.88
311,165 8.37

61,347
243,864
1,364,868
(127,613)
1,237,255
273,642

1,571,092 42.25 1,510,897 67.31 1,259,927 45.87
3,718,735 100.00 2,244,817 100.00 2,746,690 100.00
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1,237,255 63.12
1,960,061 100.00

1,296,200
(102,617)
1,193,582
1,193,582

78.56
1,519,254 100.00
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2547
จํานวนเงิน %

2546
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
2545
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายไดจากการขาย
5,080,923 100.00 3,489,381 100.00 4,244,418
ตนทุนขาย
(4,347,199) (85.56) (2,955,547) (84.70) (3,939,532)
733,724 14.44 533,834 15.30
304,886
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
(516,284) (10.16) (252,423) (7.23) (256,311)
217,439 4.28 281,412 8.06
48,575
กําไรจากการขาย
รายไดอื่นๆ
50,172 0.99
14,961 0.43
36,973
คาตอบแทนกรรมการ
(11,803) (0.23)
(7,147) (0.20)
(3,653)
255,808 5.03 289,225 8.29
81,895
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
23,473 0.67
81,773
บริษัทรวม
255,808 5.03 312,698 8.96
163,668
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
(33,369) (0.66)
(5,910) (0.17)
(16,581)
ภาษีเงินได
(31,660) (0.62) (61,600) (1.77)
(12,936)
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
190,780 3.75 245,187 7.03
134,152
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
(56,628) (1.11) (28,271) (0.81)
กําไรสุทธิสําหรับป
134,152 2.64 216,916 6.22
134,152
กําไร(ขาดทุน) สุทธิตอหุน(บาท)
0.18
0.29
0.18
มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน)
1.00
1.00
1.00
738,000,000
738,000,000
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 738,000,000
(ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป
เพื่อการเปรียบเทียบ)
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100.00 3,341,303 100.00 2,633,544 100.00
(92.82) (2,940,102) (87.99) (2,262,866) (85.92)
7.18
401,201 12.01 370,678 14.08
(6.04) (207,666) (6.22) (218,377) (8.29)
1.14
193,535 5.79 152,301
5.78
0.87
12,296 0.37
13,206
0.50
(0.09)
(3,671) (0.11)
(3,275) (0.12)
1.93
202,159 6.05 162,231
6.16
1.93
64,507 1.93
7,807
0.30
3.86
(0.39)
(0.30)
3.16
3.16

266,667 7.98 170,038
6.46
(5,910) (0.18)
(241) (0.01)
(43,841) (1.31) (44,070) (1.67)
216,916 6.49 125,727
4.77
216,916 6.49 125,727
4.77
0.29
0.15
1.00
1.00
738,000,000
817,156,410
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ที่ยังไมเกิดขึ้น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวร
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของ
สวนแบง (กําไร) ของบริษัทรวมสุทธิจากภาษีเงินได
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การคา
- ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ
- สินคาคงเหลือ
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- เงินใหกูยืมแกกรรมการและพนักงาน
- สินทรัพยอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้บริษัทรวม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2547
2546

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
2545

134,152

216,916

134,152

216,916

125,727

133,142
15,434

82,126
6,220

49,359
-

49,027
-

48,586
-

444

174

(206)

174

104

2,947
31,808
7,194
15,308
(24,351)
56,628

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

(1,733)
9,722
1,926
(22,202)
(81,773)
-

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

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

372,707

316,207

89,244

201,099

171,332

(35,273) (152,451)
59
554
(156,482) (193,599)
759
(705)
319
(172)
(64,321) (18,932)
15,640
(3,435)
519 (10,947)
77,428 (290,443)

(61,075)
(560)
(138,228)
63
202
(66,609)
15,640
7,898
(41,570)

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

(147,145)
86
(346,332)
4,666
1,396
(37,026)
(21,265)
(172,913)
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2547
2546

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม/บริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน

(161,099)
(392,339)
34,693
(518,744)

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

(102,026)
(406,498)
25,822
96,671
(386,030)

(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)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ
เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
เงินสดจายเพื่อซื้อหุนทุนคืน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

560,252
395,000
(110,943)
(159,682)
684,628

170,000
370,000
(100,000)
(24,996)
(176,267)
238,738

495,000
395,000
(92,500)
(110,700)
686,800

170,000
370,000
(100,000)
(24,996)
(148,987)
266,018

(30,000)
(102,617)
(55,997)
(188,614)

(7,029)
202,494
195,464

124,063
78,431
202,494

10,327
46,606
56,933

(31,825)
78,431
46,606

(52,225)
130,656
78,431

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบการเงินรวม
2547
2546
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
2546
2545

195,464
195,464

202,494
202,494

56,933
56,933

46,606
46,606

78,431
78,431

36,424
57,761

5,820
82,217

14,712
26,811

5,820
52,328

573
31,534
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)
งบการเงินรวม

2547

2546

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2547

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.33
2.05
1.24
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.52
0.93
0.50
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
(0.17) N/A
(0.37)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
10.81 N/A
10.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
33 N/A
33
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ (เทา)
11.01 N/A
24.48
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)
33 N/A
15
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
24.49 N/A
25.11
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
15 N/A
14
CASH CYCLE (วัน)
97 N/A
80
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
14.44
15.30
7.18
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
5.03
8.29
1.93
อัตรากําไรอื่น (%)
0.00
0.67
1.87
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
(67.59)
26.77 (354.65)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
2.61
6.15
3.07
N/A
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
8.71
10.74
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
N/A
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
4.50
5.70
N/A
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
22.20
41.96
N/A
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.72
1.85
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
1.37
0.49
1.18
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
(3.23)
24.52 (15.74)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
1.17
1.28
0.59
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (CASH BASIS)
(0.72)
0.46
(2.15)
(เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (ตามปที่จาย) (%)
82.52
68.39
82.52
อัตราการจายเงินปนผล (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (%)
41.26
68.39
41.26
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2546

2545

1.74
0.66
(0.10)
11.86
30
31.76
11
15.19
24
69

2.57
1.23
0.68
11.07
33
33.02
11
14.25
25
70

12.01
6.05
1.89
(20.56)
6.35
17.85

14.08
6.16
0.29
121.06
4.74
10.53

12.47
62.23
1.96

8.48
38.24
1.79

0.58
1.38
1.09
(0.23)

0.27
997.04
2.98
4.87

68.39
68.39

32.47
64.94

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

2547
ขอมูลตอหุน (ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามปที่จาย) (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (บาท)

2.13
0.18
0.15
0.075

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2546
2.04
0.29
0.20
0.20

2547
1.71
0.18
0.15
0.075

2546
1.67
0.29
0.20
0.20

2545
1.46
0.15
0.05
0.10

2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงินของบริษัท ในป 2547 มีสวนประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 บริษัทไดมีการปรับมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) ในการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ จาก 10 บาท เป น 1 บาท โดยบริ ษั ท ได รั บ มติ อ นุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 และไดแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เมื่อวันที่
29 เมษายน 2547 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 บริษัทไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายหุนของบริษัท
อาหารสากล จํ า กั ด (มหาชน) หรื อ UFC จากกลุ ม ผู ถื อ หุ น เดิ ม และได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คํ า เสนอซื้ อ
หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สงผลใหเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2547 บริษัทมี สัด สว นการถื อหุน ใน UFC เปน ร อยละ 96.79 ทํ าให UFC มีสถานะเป นบริษัทยอย ใน
ขณะเดียวกั น UFC ก็ ได เข าไปลงทุนร อยละ 58 ในบริษัท ยูเนี่ ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งทําธุรกิจ ผลิตและ
จําหนายผักและผลไมแชแข็ง
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได เ ริ่ ม จั ด ทํ า งบการเงิ น รวม ซึ่ ง นั บ รวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท อาหารสากล จํ า กั ด
(มหาชน) ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2547 เปนตนมา ทําใหงบการเงินรวมป 2547 นับรวมงบการเงินของ 2
บริษัท ไดแก บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC และบริษัท อาหารสากล
จํากัด (มหาชน) หรือ UFC ซึ่งตางจากงบการเงินรวมของป 2546 ที่นับรวมงบการเงินของ UPOIC เทานั้น
ดังนั้นการเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2547 เทียบ
กับป 2546 อาจไมสะทอนผลการดําเนินงานอยางชัดเจน สงผลใหในสวนของคําอธิบายและการวิเคราะห
ของฝายจัดการจะมุงเนนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเฉพาะของบริษัทเทานั้น
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- ผลการดําเนินงานที่ผานมา
จากสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมที่ขึ้นอยูกับการแขงขันดานราคาเปนหลัก
ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงเปนหลัก สงผลตออัตรา
กําไรขั้นตนที่มีแนวโนมลดลงได นอกจากนี้ ในชวง 2 ปที่ผานมา มีการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งโรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต ทําใหมีการแขงขันกันซื้อผล
ปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามัน
ปาลมดิบที่สูงขึ้น ทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากตนทุนการผลิตสวนใหญจะมาจากราคา
น้ํามั นปาลมดิ บเป นหลั ก ประกอบกับ ในชวงปลายป 2547 สถานการณในประเทศมีน้ํามันปาล มดิบ
สวนเกินคงเหลือในปริมาณสูง ราคาน้ํามันปาลมดิบลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหมีการแขงขันตัดราคาขาย
สินคาสําเร็จรูปกันอยางรุนแรง สงผลใหในป 2547 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 7.18 ลดลงเมื่อเทียบ
กับ รอยละ 12.01 ในป 2546 ถึงแมวาบริษัทจะมีรายไดจากการขาย 4,244.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546
ถึง 903.12 ลานบาท คิดเปน รอยละ 27.03 แตจากการที่มีตนทุนขายสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวา
การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย หรือเพิ่มขึ้น 999.43 ลานบาท คิดเปน รอยละ 33.99 สงผลใหบริษัทมี
กําไรขั้นตน 304.89 ลานบาท ลดลงจากป 2546 จํานวน 96.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.01 และมีกําไร
สุ ท ธิ 134.15 ล า นบาท ลดลงจากป 2546 จํ า นวน 82.76 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 38.15 สํ า หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ ในงบการเงิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้:รายได
รายไดจากการขาย : ในป 2547 บริษัทมีรายไดจากการขาย 4,244.42 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2546
รอยละ 27.03 เนื่องจากบริษัทจําหนายสินคาในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 15.66 อีกทั้งราคาขายเฉลี่ยตอตัน
ยังคงปรับตัวสูงขึ้น รอยละ 11.37 ทั้งนี้รายไดจากการขายโดยสวนใหญยังคงเปนรายไดจากการขายใน
ประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 86.85 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2546 รอยละ 17.92
และรายไดจากการขายตางประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 158.69 เนื่องจากการที่บริษัทไดขยายชองทางการตลาด
ไปสูตางประเทศมากขึ้น ในขณะที่สัดสวนรายไดจากการขายของผลิตภัณฑแตละชนิด ยังคงใกลเคียงกับป
2546 โดยสวนใหญเปนรายไดจากการขายน้ํามันพืช รอยละ 90.12 ของรายไดจากการขายทั้งหมด สําหรับ
รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2547 เทากับ 5,080.92 ลานบาท
รายไดอื่น : ในป 2547 บริษัทมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 36.97 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 0.85 ของรายไดรวม โดยรายการหลักของรายไดอื่นเกิดจากกําไรจากการจําหนายที่ดิน
และการจําหนายเศษวัสดุ
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สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย : ในป 2547 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทยอย 81.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.27 ลานบาท โดยมาจาก UPOIC จํานวน 91.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น
26.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.67 โดยในสวนของ UFC ซึ่งบริษัทไดเขาไปลงทุนซื้อหุนสามัญใน
สัดสวนรอยละ 96.79 ทําให UFC มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท และเริ่มออกงบการเงินรวมใน
ไตรมาสที่ 2/2547 นั้น มีสวนแบงขาดทุนจํานวน 9.61 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการสํารองคาเผื่อ
สินคาเสื่อมคุณภาพ 22.72 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.65 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพย 7.7 ลานบาท
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2547 บริษัทมีตนทุนขาย 3,939.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 999.43
ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.99 เนื่องจากราคาน้ํามันปาลมดิบเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 17.86 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงทั้งในสวนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและโรงงานกลั่นน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ จากการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง สงผลใหราคาผลปาลมสดและน้ํามันปาลม
ดิบในประเทศซึ่งเปนวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น
คาใชจายในการขายและบริหาร : ในป 2547 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 256.31
ลานบาท เทียบกับ 207.67 ลานบาท ในป 2546 เพิ่มขึ้น 48.64 ลานบาท หรือรอยละ 23.42 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการตั้งสํารองคาเผื่อการลดมูลคาสินคา คาขนสงสินคา คาธรรมเนียมที่ปรึกษา และคาใชจาย
ในการสงออก อยางไรก็ตาม คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งหากพิจารณาอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารเทียบกับยอดขาย ปรากฏวามีอัตราสวนที่ลดลง
เหลือ รอยละ 6.04 เทียบกับรอยละ 6.22 ในป 2546 ซึ่งอัตราสวนดังกลาวต่ําสุดตั้งแตป 2540 และลดลง
ตอเนื่องทุกปนับตั้งแตป 2544
ดอกเบี้ยจาย : ในระหวางป 2547 บริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน และใชเปนเงินทุนในการซื้อหุนของ UFC โดย ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีเงินกูยืมระยะ
สั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 495.00 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ 265.19 ลานบาท สงผล
ใหมีภาระดอกเบี้ยจายในป 2547 เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 10.67 ลานบาท
กําไร
กํา ไรขั้ น ต น : จากภาวะการแขง ขั น ที่รุ น แรงทั้ง ในสว นของโรงงานสกัด น้ํ า มัน ปาล ม ดิบ และ
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ประกอบกับ ความผันผวนของราคาผลปาลมสดโดยเฉพาะในไตรมาส
4 สงผลใหราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น โดยในป 2547 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได
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จากการขาย อยูที่รอยละ 7.18 ลดลงจากป 2546 ที่รอยละ 12.01 เนื่องจากสภาพการแขงขันในตลาดจะ
เปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ถึงแมวา
บริษัทจะสามารถจําหนายสินคาในเชิงปริมาณไดเพิ่มขึ้น แตยังคงไมสามารถชดเชยการเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนขายได จึงทําใหในป 2547 บริษัทมีกําไรขั้นตน 304.89 ลานบาท ลดลงจาก 401.20 ลานบาท ในป
2546 สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในป 2547 มีอัตรากําไรขั้นตนเทียบกับรายได
จากการขาย อยูที่รอยละ 14.44
กําไรจากการดําเนินงาน : ในป 2547 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 81.90 ลานบาท ลดลงจากป
2546 รอยละ 59.49 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.99 ในขณะที่รายไดจากการ
ขายเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 27.03 สงผลใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทียบกับรายไดจากการขาย อยูที่รอย
ละ 1.93 ลดลงจากป 2546 ที่รอยละ 6.05 ทั้งนี้ในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานเทียบกับรายไดจากการขาย อยูที่รอยละ 5.03
กําไรสุทธิ : ป 2547 บริษัทมีกําไรสุทธิ 134.15 ลานบาท ลดลง 82.76 ลานบาท จากป 2546 คิดเปน
รอยละ 38.15 โดยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมอยูที่รอยละ 3.07 ลดลงเชนเดียวกันเมื่อเทียบกับรอยละ
6.35 ในป 2546 โดยมี สาเหตุห ลัก จากการปรั บตัวลดลงของกําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 59.49
ถึงแมวาบริษัทจะมีรายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 26.77 แตยังคง
ไมสามารถชดเชยกําไรจากการดําเนินงานที่ขาดหายไปได สําหรับอัตรากําไรสุทธิของบริษัทและบริษัท
ยอยในป 2547 อยูที่รอยละ 2.61
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2547 บริษัทมีกําไรสุทธิตอหุน 0.18 บาท (คํานวณจาก จํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 738 ลานหุน) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2547 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปน
จํานวนเงิน 36.90 ลานบาท และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 เพื่อ
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 วันที่ 26 เมษายน 2548 เปนลําดับตอไป มีมติใหบริษัทจายเงินปน
ผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2547 ในอัตราหุนละ 0.025 บาท เปน
จํานวนเงิน 18.45 ลานบาท รวมเปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2547 หุนละ 0.075 บาท
เปนจํานวนเงิน 55.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.26 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ การจายเงินปนผลยังคงดําเนิน
ไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนดวาจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังจากชําระภาษีแลวในแตละป
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มูลคา
ตามบัญชีตอหุน เทากับ 1.71 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 738 ลานหุน)
ในขณะที่ป 2546 มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 1.67 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
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น้ําหนักสุทธิ 73.8 ลานหุน และปรับปรุงมูลคาที่ตราไว (Par Value) จาก 10 บาท เปน 1 บาท ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547)
- ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย ณ สิ้นป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 3,718.73 ลานบาท
ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะมูลคาสินทรัพยของบริษัท ณ สิ้นป 2547 เทากับ 2,746.69 ลานบาท สูงขึ้นรอยละ
40.13 เมื่อเทียบกับป 2546 โดยมีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียน รอยละ 46.35 ของสินทรัพยรวม ซึ่งมี
สัดสวนลดลงเล็กนอย เมื่อเทียบกับ รอยละ 47.16 ในป 2546 อยางไรก็ตาม บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน
สูงขึ้น รอยละ 37.70 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ และลูกหนี้การคา นอกจากนี้สินทรัพยไม
หมุนเวียนก็สูงขึ้นเชนเดียวกัน โดยมีอัตราสูงขึ้นรอยละ 42.30 โดยสวนใหญมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินลงทุนใน UFC และงานระหวางกอสรางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิต
เนยเที ย มและไขมั น พื ช ผสม และโครงการขยายกํ า ลั ง การผลิ ต น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ซึ่ ง ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเรียบรอยแลว
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร : ณ สิ้นป 2547 มีจํานวน 56.93 ลานบาท คิดเปน รอยละ 2.07
ของสินทรัพยรวม ซึ่งมีสัดสวนลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 ที่มีสัดสวน รอยละ 2.38 ของ
สินทรัพยรวม หรือมีจํานวน 46.61 ลานบาท อยางไรก็ตามในป 2547 ยังคงมีจํานวนเงินสดในมือและ
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 10.33 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.16 เทียบกับป 2546
ลูกหนี้การคา : ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 455.34
ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.58 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2546 ซึ่งมียอดสุทธิ 301.74 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 15.39 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 153.61 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายในชวงปลายป 2547 ซึ่งครบกําหนดระยะเวลาชําระเงินในชวงตนป 2548 ทําใหในป
2547 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 33 วัน เทียบกับป 2546 ที่ 30 วัน แตหากพิจารณา
ลูกหนี้การคาของบริษัทที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน และเช็ครับลงวันที่ลวงหนา จะเห็นวามีสัดสวนถึงรอยละ
99.28 ของลูกหนี้การคาสุทธิ
สินคาคงเหลือ : สิ้นป 2547 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิ 758.07 ลานบาท คิดเปน รอยละ 27.60 ของ
สินทรัพยรวม สูงขึ้นรอยละ 32.02 จากป 2546 ซึ่งมีสินคาคงเหลือสุทธิ 574.19 ลานบาท ทั้งนี้สวนใหญ
เปนการเพิ่มขึ้นของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในประเทศพมาในไตรมาสที่ 4 ของป 2547 ทําใหการคาชายแดนทั้งหมดหยุดชะงัก สงผลใหใน
ชวงเวลาดังกลาวบริษัทไมสามารถสงสินคาไปขายยังประเทศพมาตามที่ไดวางแผนไว นอกจากนั้น
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บริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาจํานวน 10.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.72 ลานบาท จากป 2546 ซึ่ง
มีจํานวน 1.10 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาตลาดของน้ํามันปาลมลดลง
เงินลงทุนระยะยาวอื่น : สิ้นป 2547 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ ซึ่งเปนเงินลงทุนในกองทุน
รวม 0.62 ลานบาท ลดลง 0.35 ลานบาท จากป 2546 คิดเปนลดลงรอยละ 36.10 เนื่องจากมีการตั้งสํารอง
เผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทยอย : ในป 2547 บริษัทไดเขาลงทุนซื้อหุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) (UFC) ซึ่ งเปนบริษัทที่ผลิ ตและจําหนาย ผักผลไมกระปอง และน้ําผลไมกระปอง ภายใต
เครื่องหมายการคา ยู เอฟ ซี (UFC) และอื่นๆ ในสัดสวนรอยละ 96.79 เปนจํานวนเงิน 395 ลานบาท
ที่ ดิ น อาคาร เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ : ณ สิ้ น ป 2547 บริ ษั ท มี มู ล ค า สุ ท ธิ ข อง ที่ ดิ น อาคาร
เครื่องจักร และอุปกรณ จํานวน 460.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.78 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 47.12
ลานบาท หรือรอยละ 11.39 เมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งมีมูลคาสุทธิ 413.74 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากในป
2547 บริษัทอยูในระหวางดําเนินการกอสราง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิต
เนยเทียมและไขมันพืชผสม จากระบบ Manual สูระบบ Automation อีกทั้งโครงการขยายกําลังการผลิต
น้ํามันปาลมดิบของโรงงานที่จังหวัดตรัง จาก 45 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง เปน 60 ตันผลปาลมสดตอ
ชั่วโมง อยูในชวงเริ่มตนของการกอสรางเชนเดียวกัน โดยทั้ง 2 โครงการดังกลาวไดรับสิทธิประโยชน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI เรียบรอยแลว
แหลงที่มาของเงินทุน ณ สิ้นป 2547 สวนของหนี้สินของบริษัทและบริษัทยอยมีมูลคา 2,147.64
ลานบาท และสวนผูถือหุน 1,571.09 ลานบาท (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน 127.61 ลานบาท) คิดเปนสัดสวน
เทากับ 57.75 : 42.25 ตามลําดับ และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน 1.37 เทา ทั้งนี้หากพิจารณา
เฉพาะในสวนของบริษัท ณ สิ้นป 2547 ประกอบดวย สวนของหนี้สิน 1,486.76 ลานบาท และสวนผูถือ
หุน 1,259.93 ลานบาท (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน 127.61 ลานบาท) คิดเปนสัดสวนเทากับ 54.13 : 45.87
ตามลําดับ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนอยูที่ 1.18 เทา ปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.58 เทา ในป 2546 ซึ่ง
มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้ :หนี้สิน : ณ สิ้นป 2547 บริษัทมียอดเงินกูยืมระยะสั้นคงเหลือจากธนาคาร 665.00 ลานบาท และ
เงินกูยืมระยะยาว 572.50 ลานบาท (นับรวมสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
เพิ่มขึ้น 495.00 ลานบาท และ 302.50 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทไดใชเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ สําหรับเงินกูยืมระยะยาวนั้นบริษัทใชเพื่อเปนแหลงเงินทุนใน
การซื้อหุนของ UFC
สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีสวนผูถือหุน 1,259.93 ลานบาท (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน
127.61 ลานบาท) ทั้งนี้ในป 2547 ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินของหุนทุนซื้อคืน เมื่อเทียบกับป 2546
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อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทปรับลดมูลคา
หุนที่ตราไว (Par Value) จาก 10 บาท เปน 1 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนทุนซื้อคืนจํานวน 82.00 ลานหุน
หรือรอยละ 10.00 ของทุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ในราคาเฉลี่ยหุนละ 1.56 บาท คิด
เปนมูลคา 127.61 ลานบาท เทากับป 2546
- สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2547 บริษัทมีสภาพคลองทางการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2546 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดเพิ่มขึ้น 10.33 ลานบาท จาก 46.61 ลานบาท ในป 2546 เปน 56.93 ลานบาท ในป 2547 โดยมี
ปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัดหาเงินดังนี้:กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2547 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
ดําเนินงานจํานวน 290.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 ซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 41.57 ลาน
บาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้:- การปรับตัวลดลงของกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
ดําเนินงาน จํานวน 111.86 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2546 เนื่องมาจากการลดลงของกําไร
สุทธิ 82.76 ลานบาท ในขณะที่คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคา, สวนแบงกําไร
จากเงินลงทุนในบริษัทยอย และกําไรจากการขายที่ดิน เพิ่มขึ้น 9.72 ลานบาท, 17.26 ลาน
บาท และ 22.20 ลานบาทตามลําดับ
- มูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 32.02 จากป 2546 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นเชิง
ปริ ม าณของสิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป และสิ น ค า ระหว า งผลิ ต ในช ว งปลายป ประกอบกั บ ในช ว ง
ไตรมาสที่ 4 ของป 2547 บริษัทไมสามารถสงสินคาไปขายยังประเทศพมาตามที่ไดวางแผนไว
สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 193.60 ลานบาท ในป 2547
- บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50.91 จากป 2546 เนื่องจากบริษัทมีการขายสินคา
ใหกับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมจํานวนมากในชวงปลายป 2547 สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง
151.90 ลานบาท
- ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีเจาหนี้การคาลดลง โดยสวนใหญเปนการปรับลดลงของเจาหนี้การคา
วัตถุดิบ ซึ่งครบตามกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ สงผลใหมีเงินสดใชไป 22.37 ลานบาท ใน
ป 2547
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2547 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการ
ลงทุนจํานวน 386.03 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2546 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 256.27 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 129.76 ลานบาท คิดเปน รอยละ 50.63 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้:- การเขาลงทุนซื้อหุนของ UFC รอยละ 96.79 สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 395 ลานบาท
- ในป 2547 บริษัทไดเริ่มดําเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการ
ผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม จากระบบ Manual สูระบบ Automation ที่โรงงานบางปู
อีกทั้งอยูในชวงเริ่มตนโครงการขยายกําลังการผลิตน้ํามันปาลมดิบจาก 45 ตันผลปาลม
สดตอชั่วโมง เปน 60 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง ที่โรงงานจังหวัดตรัง นอกจากนั้น บริษัท
ไดมีการเปลี่ยน Server สําหรับระบบคอมพิวเตอร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิ จ
สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 102.03 ลานบาท ในป 2547
- เงินปนผลรับจากบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 39.42 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2546
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น : ในป 2547 บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด ม าใน
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 686.80 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 ซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจํานวน
266.02 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้:- ในระหวางป 2547 บริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นจํานวน 495.00 ลานบาท เพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียน
- บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 395 ลานบาท เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการซื้อหุน
UFC
- ในระหวางป 2547 บริษัทมีการชําระเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 92.50 ลานบาท
- ในระหว า งป 2547 บริ ษั ท มี ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลลดลง 38.29 ล า นบาท
เปรียบเทียบกับป 2546
- อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : ลดลงจาก 1.74 เทา ในป 2546 เปน
1.24 เทา ในป 2547 เนื่องจากในป 2547 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 94.12 ในขณะที่มี
สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รอยละ 37.70 โดยหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืม
ระยะสั้นจากธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 495.00 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ซื้อวัตถุดิบ สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.33
เทา ในป 2547
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อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : ลดลงจาก 0.66 เทา ในป 2546 เปน 0.50 เทา
ในป 2547 เนื่ อ งจากในป 2547 บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราที่ สู ง กว า การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
สินทรัพยคลองตัว โดยหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
สงผลใหหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป 2546 รอยละ 94.12 ถึงแมวาสินทรัพยคลองตัวจะเพิ่มขึ้น
ถึง รอยละ 47.06 ก็ตาม ทั้งนี้สินทรัพยคลองตัวที่เพิ่มขึ้น สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา
ในชวงปลายป 2547 สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน
0.52 เทา ในป 2547
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : ลดลงจาก รอยละ 12.47 ในป 2546 เปน รอยละ 5.70
ในป 2547 เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง รอยละ 38.15 ในขณะที่มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น รอยละ 40.13
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : ลดลงจาก รอยละ 17.85 ในป 2546 เปน รอยละ 10.74
ในป 2547 ทั้งนี้เนื่องจากกําไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงรอยละ 38.15 ในขณะที่สวนผูถือหุน (สุทธิจากหุนทุน
ซื้อคืน) เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.83 จากป 2546
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : เพิ่มขึ้นจาก 0.58 เทา ในป 2546 เปน 1.18 เทา ในป 2547
เนื่องจากการที่บริษัทไดซื้อหุนของ UFC โดยมีแหลงเงินทุนมาจากเงินกูยืมจากธนาคาร อีกทั้งบริษัทมี
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ สําหรับบริษัทและ
บริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน 1.37 เทา ในป 2547
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ในป 2547 บริษัทมีอัตราสวนการหมุนเวียนของ
ลูกหนี้การคา เทากับ 10.93 เทา ลดลงจาก 11.86 เทา ในป 2546 สงผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ประมาณ 33 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งอยูที่ประมาณ 30 วัน เนื่องจากในชวงสิ้นป 2547 บริษัทมี
การขายสินคาใหกับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งจะครบกําหนดชําระเงินในชวงตนป 2548 อยางไรก็
ตาม บริษัทยังคงเนนเรื่องระบบการจัดการและการควบคุมการปลอยเครดิตใหแกลูกคามาโดยตลอด และ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขายเครดิตใหแกลูกคาอยางมีนัยสําคัญจากป 2546
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ในป 2547 บริษัทมีอัตราสวนการหมุนเวียนของ
สินคาสําเร็จรูป เทากับ 24.48 เทา ลดลงจาก 31.76 เทา ในป 2546 สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 15 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งอยูที่ประมาณ 11 วัน เนื่องจากในชวงไตรมาสสุดทายของ
ป 2547 บริษัทไมสามารถสงสินคาออกไปขายยังประเทศพมาตามที่ไดเตรียมการไว ซึ่งมีสาเหตุจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศพมา และทําใหการคาชายแดนทั้งหมดหยุดชะงัก สงผลให ณ สิ้นป
2547 บริษัทมีสินคาสําเร็จรูป เพิ่มขึ้นถึง รอยละ 102.50 เทียบกับป 2546
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : ในป 2547 บริษัทมีอัตราสวนการหมุนเวียนของ
เจาหนี้การคา เทากับ 25.11 เทา เพิ่มขึ้นจาก 15.19 เทา ในป 2546 มีผลใหระยะเวลาชําระหนี้การคาเฉลี่ย
อยูที่ประมาณ 14 วัน ลดลงจาก 24 วัน ในป 2546 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบในชวงปลายเดือน
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ธันวาคม 2547 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2546 ทําใหยอดเจาหนี้การคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2547 ลดลงจาก 168.20
ลานบาทในป 2546 เปน 145.60 ลานบาท ในป 2547
- รายจายลงทุน
ในป 2547 บริษัทอยูในระหวางปรับปรุงระบบการผลิตของผลิตภัณฑเนยเทียมและไขมันพืชผสม
จากระบบ Manual สูระบบ Automation โดยมีการกอสรางปรับปุรงอาคารเพิ่มเติม รวมทั้งจัดซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ที่ใชในโครงการ ทั้งนี้ไดเริ่มทดลองเดินเครื่องแลวในปลายป 2547 โครงการ
ดังกลาวไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(BOI) ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 นอกจากนี้ บริษัทมีการสราง Tank เพิ่มขึ้นที่
โรงงานจังหวัดตรัง เพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่กําลังขยายตัว อีกทั้งบริษัทไดจัดซื้อ Computer Server
เครื่องใหม ที่สามารถรองรับปริมาณขอมูลที่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของบริษัทยอยมา
ใชระบบ SAP ซึ่งเปนระบบเดียวกับบริษัท
แผนรายจายลงทุน
ในป 2548 บริษัทมีแผนขยายกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จากเดิม 45 ตันผล
ปาลมสดตอชั่วโมง เปน 60 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง โครงการดังกลาวไดรับสิทธิประโยชนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติ เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 โดยมีงบลงทุน ประมาณ 45.43 ลานบาท
3) ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
แนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ยังคงขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ
ซึ่งเปนปจจัยหลักของตนทุนการผลิต โดยราคาน้ํามันปาลมยังคงขึ้นกับปริมาณผลผลิตในประเทศและ
ราคาตลาดโลกที่ไมแนนอน
การปรับตัวสูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ
โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุ ต่ํากวา 5 ลิตรลงมา ซึ่งถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน
นอกจากนี้แนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ สงผลใหมีการแขงขันกันซื้อผล
ปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลมดิบ
ที่สูงขึ้น ดังนั้น อาจทําใหบริษัทมีแนวโนมที่จะมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นได
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติแลว
การเปดเสรีนําเขาน้ํามันปาลมตามเงื่อนไขของ AFTA ยังนับเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอภาวะ
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อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยการเปดเสรี AFTA สงผลใหมีการปรับลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2546 นั้นจะผลักดันใหน้ํามันปาลมดิบในประเทศมีตนทุนสูงกวาราคาตลาดโลกได
ไมเกิน รอยละ 5 ดังนั้นผูประกอบการตองปรับตัวเพื่อรองรับกับปริมาณและราคาของสินคาน้ํามันปาลม
เพื่อใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได อยางไรก็ตาม ในปที่ผานมา รัฐบาลยังไมไดกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนภายใตขอตกลงการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน สงผลตอ
การบริหารจัดการวัตถุดิบในชวงปาลมขาดแคลน ทําใหโรงกลั่นน้ํามันปาลมไมสามารถใชกําลังการผลิต
ไดอยางเต็มที่ ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ปจจัยดานการใชน้ํามันปาลมมาเปนสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งกําลังมีการพัฒนา
และศึกษากันอยางกวางขวาง และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการนําเขาและสงออกน้ํามัน
ปาลม ก็มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเชนเดียวกัน
4) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
4.1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย
ในรอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 2,597,500 บาท
4.2) คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทยอยไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ซึ่งไดแก การ
ตรวจสอบกิจการที่ไดรับ BOI เพื่อใชในการยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอย ในรอบป
บัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 70,000 บาท
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2.13 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
------ไมมี------
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สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการบริหารและผูบริหารสูงสุด
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา
ข อ มู ล ดั ง กล า วถู ก ต อ งครบถ ว น ไม เ ป น เท็ จ ไม ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ไม ข าดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา:(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจ าเปนผูรับผิด ชอบตอการจัดใหบริ ษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเ พื่อใหแ นใจวา
บริ ษัทได เปดเผยขอมูลในสว นที่เ ปนสาระสําคัญทั้งของบริ ษัทและบริษัทย อยอยางถูก ตองครบถว นแล ว
รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให
มีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22
กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไวขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
ชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
กรรมการบริหาร
2. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

3. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

กรรมการผูจัดการ

4. นายอําพล สิมะโรจนา

กรรมการและผูจัดการโรงงาน

5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
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การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยกรรมการที่มิใชกรรมการบริหาร
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายมีชัย วีระไวทยะ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายสงคราม กระจางเนตร

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. ดร.ฐานทัต พุทธสุวรรณ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง

______________
ลายมือชื่อ

กรรมการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

หนา 90 : LSTTQ

__________________

แบบ 56-1
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
1.

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
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 ปุญญาวิวัฒน
11. นางรุงนภา พนมเชิง

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ตา เลียง หรือ
นายวัง ชาง ยิง หรือ นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย หรือ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นายอําพล สิมะโรจนา
โดยกรรมการสองทาน ลงรายมือชื่อรวมกัน พรอมตราประทับของบริษัทฯ
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รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
1. นายมีชยั วีระไวทยะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ 64 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
--ไมมี-ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
--ไมมี-ประสบการณ 2538-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2539-ปจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา
2517-ปจจุบัน ผูกอตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
2541-2542
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2541-2543
ประธานกรรมการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
2534-2535
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2. นาย วัง ตา เลียง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ 78 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree,
University of California at Berkeley, U.S.A
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
รอยละ 0.34 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
เปนบิดานาย วัง ชาง ยิง
ประสบการณ 2542-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2537-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2532-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
หนา 92 : LSTTR

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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
3. นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 62 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
--ไมมี-ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
--ไมมี-ประสบการณ 2544-ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2533-ปจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2517-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
2540-2544
กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
2534-2537
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Diploma in Financial Management–The RVB Executive
Program in Management / The Netherlands
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 3/2000
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
--ไมมี-ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
--ไมมี-ประสบการณ ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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อดีต

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
กรรมการบริษัท บานไผ ยูเนีย่ น การเมนท จํากัด
ผูตรวจสอบบัญชี สํานักงานกฎหมายและบัญชีนวธรรม
สมุหบัญชี บริษัท ธาดา วิศว จํากัด

5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 44 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร (การเงิน),
University of Southern California, U.S.A.
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 1/2000
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
--ไมมี-ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
--ไมมี-ประสบการณ ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท 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)
6. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ 44 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัท

ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม)
Oxford University ประเทศอังกฤษ
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
เปนบุตรชายนาย วัง ตา เลียง
ประสบการณ 2541-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
2544-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
2537-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนในประเทศสิงคโปร)
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชยั
กรรมการผูจัดการ
อายุ 47 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
รอยละ 1.09 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
--ไมมี-ประสบการณ 2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
2546-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2541-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2534-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
2531-2546
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ 46 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
รอยละ 0.001 ของจํานวนหุน ทั้งหมด
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
--ไมมี-ประสบการณ 2538-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนีย่ นฟรอสท จํากัด
2531-ปจจุบัน ผูจัดการฝายการเงินบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2535-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการและผูจัดการโรงงาน
อายุ 48 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
รอยละ 0.02 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
--ไมมี-ประสบการณ 2538-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2534-ปจจุบัน ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนีย่ นฟรอสท จํากัด

10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
ผูจัดการฝายขาย
อายุ 45 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
--ไมมี-สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
--ไมมี-ประสบการณ 2537-ปจจุบัน ผูจัดการฝายขาย บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

11. นางรุง นภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ 46 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
--ไมมี-ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
--ไมมี-ประสบการณ 2545-ปจจุบัน ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2540-2544
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด

2. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีรายนามตอไปนี้
บริษัทยอย
รายชื่อบริษัท
รายชื่อกรรมการ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายวัง ชาง ยิง
4. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
5. นายอําพล สิมะโรจนา
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม

บมจ. อาหาร
สากล

X

X

X

//
//
//
//
//

/
/
//

บริษัทฯ

//

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
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บริษัทที่เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิ้ง จํากัด)
X

/
//
/
//

/
/
/
/

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กรรมการของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทยอย มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

X

1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายธีระ วิภชู นิน
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
5. นายพละ สุขเวช
6. นายเดวิด พารค
7. นายวัง ตา เลียง
8. นายวศิน ปจจักขะภัติ
9. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
10. นายวัง ชาง ยิง
11. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
12. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
13. นายยุทธ ศักดิ์เดชยนต

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

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

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กรรมการของ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปนบริษัทยอย มี
รายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

X

1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
3. นายวัง ชาง ยิง
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
5. นายวิลาศ โลหิตกุล
6. นายพอล เจ. เค. ลิม
7. นายรอน วาย. วาย. ชุง
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
10. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

//
/
/
/
/
/
/
//
/

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

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ
------ไมม-ี ------
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