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สวนที่ 1 ขอมูลสรุปบริษทั (Executive Summary)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัด ในเดือน
กันยายน 2517 และตอมาเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2539 บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจหลักในดานการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปาลม, ไขมันพืชผสม และเนยเทียม ซึ่ง
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคาหลายเครื่องหมาย อาทิ น้ํามันพืชภายใต
เครื่องหมายการคา “หยก”, เนยเทียมและไขมันพืชผสม ภายใตเครื่องหมายการคา “เซสท”, “หยก”, “แสง
จันทร”, “ใบไมทอง” และ “เอชฟูด” ฯลฯ เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานกลั่นน้ํามัน ตั้งอยูทนี่ ิคม
อุตสาหกรรมบางปู มีกําลังการผลิต 255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญ และมี
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลม ตั้งอยูที่จังหวัดตรัง มีกําลังการผลิต 336,960 ตันตอป
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในธุรกิจจากความผันผวนของราคาน้ํามันปาลม อีกทั้งยังเปนการเพิ่ม
กลุมของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย บริษัทฯ ไดมีการขยายตัวไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ ทั้งใน
แนวดิ่ง และ แนวราบ เพื่อใชทรัพยากรดานระบบ และบุคลากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทที่มีสวนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย เปนรอยละ 69.96 ในป 2549 นอกจากนัน้ ในป 2547
บริษัทฯ ไดเขาลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 96.79 ซึ่ง
ทําธุรกิจ ผัก ผลไม น้ําผลไม และกาแฟ บรรจุกระปอง รวมถึงเครื่องปรุงรสตางๆ สวนบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน) ก็มีการลงทุนรอยละ 58 ในบริษทั ยูเนีย่ น ฟรอสท จํากัด ซึง่ ทําธุรกิจผลิตและ
จําหนายผัก และผลไมแชแข็ง
ในป 2549 บริษัทฯ ไดวางตลาดผลิตภัณฑใหมเพื่อสุขภาพ ไดแก น้ํามันพืชที่ผลิตจากเมล็ดชา
ภายใตตราสินคา “เนเชอเรล” (Naturel) นับเปนครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการวางจําหนายสินคา
ดังกลาว นอกจากนี้ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ก็ไดวางตลาดน้ําผักผลไม
รวม 100% ภายใตตราสินคา “ชูส” (Chooze) ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี นอกจากนั้น บริษัทฯยัง
ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศใหกับบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2549 ซึ่งจะทําใหบริษัทฯสามารถบริหารคาใชจายในการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
สํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท
โทรสาร
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
โทรศัพท
โทรสาร

: ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม เนยเทียม และไขมันพืชผสม
: เลขที่ 947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
: 0107538000568 (เดิมเลขที่ บมจ.579)
: www.lamsoon.co.th
: 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

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
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2.1 ปจจัยเสี่ยง
1.

จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่องใน 3 ปที่ผานมา
ในชวง 3 ปที่ผานมา จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้
โรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจาํ นวนประมาณ 59
โรง สวนใหญอยูในเขต จ.กระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร ทําใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดใน
ราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลมดิบที่
สูงขึ้น ดังนั้น อาจทําใหบริษทั มีแนวโนมทีจ่ ะมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นได อยางไรก็ตาม การที่บริษัท มี
ระบบการบริหารจัดการทีด่ ี รวมถึงการมีระบบคุณภาพมาตรฐานตางๆ รองรับ และการเขารวมโครงการ
ประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลมที่ครบวงจร จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบคุม
ตนทุนการผลิตได
2.
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
3.
ราคาน้ํามันปาลมผันผวนและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและราคาตลาดโลก
ปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2549 เพิ่มขึ้นอยางมากจากป 2548
คิดเปนรอยละ 48.08 และรอยละ 48.88 ตามลําดับ ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในป 2549 มีการ
เคลื่อนไหวในชวงระหวาง 14.20-18.31 บาทตอกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยอยูที่ 15.77 บาทตอกิโลกรัม
ลดลงรอยละ 6.63 จากป 2548 ซึ่งในแตละป ราคาน้ํามันปาลมดิบจะเคลื่อนไหวแกวงตัวในชวงกวาง
ตั้งแต 4 บาท ถึงสูงสุดที่ 21 บาทในป 2542 ทําใหเห็นวาการคาดการณราคาน้ํามันปาลมนั้นมีความไม
แนนอนสูง เนื่องจากมีปจจัยที่สงผลกระทบหลายดาน ที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาเพื่อจําหนายจะตองระมัดระวัง ฝายบริหารจะตองติดตามและ
คาดการณปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู และรวมถึงจะตองติดตามตัวเลขที่เกี่ยวของ
กับผลผลิต การสงออก ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือทั้งในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด
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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 เปนผูกอตั้งบริษทั 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) หรือ UPOIC ซึ่งเปนบริษัทที่มีสวนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยจากรอยละ 24.40 เปน
รอยละ 66.29 ทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ตอมาไดเพิ่มสัดสวนการลงทุน
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เปนรอยละ 69.96 ในป 2549 และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายหุนของบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (“UFC”) จากกลุมผูถือหุนเดิมของ UFC เปนผลใหตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้งหมดของ UFC ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา ดังนั้นเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2547 บริษัทฯจึงมีสัดสวนการถือหุนใน UFC เปนรอยละ 96.79 ทําให UFC มีสถานะเปนบริษัท
ยอย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษทั ฯ ซื้อหุนคืนเพื่อ
วัตถุประสงคในการบริหารเงินสดคงเหลือที่เปนสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท
โดยจะซื้อหุนคืนเปนจํานวนไมเกิน 8.2 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่ออกและจําหนายไดแลว
ทั้งหมด โดยกําหนดระยะเวลาจําหนายหุน ทุนที่ซื้อคืนตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549
(ภายหลัง 6 เดือนนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น แตตองไมเกิน 3 ป) และตอมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ที่
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุน ละ 10
บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหหุนทุนซื้อคืนของบริษัทฯมีจํานวนเพิ่มขึน้ จาก 8.2 ลานหุนเปน 82 ลานหุน จากนัน้
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิใหบริษัทฯจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวน
82 ลานหุน ผานกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวนั ที่ 19 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549
ซึ่งบริษัทฯ ไดจําหนายหุนซื้อคืนออกไปครบตามจํานวนทั้งสิ้น 82 ลานหุนเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 10
เมษายน 2549
บริษัทฯ ไดแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 กับนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย เมือ่ วันที่ 29 เมษายน
2547 โดยปรับลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิม ราคาหุนละ 10 บาท เปน ราคาหุนละ 1 บาท ตามมติที่
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
ปรับมูลคาหุนที่ตราไว โดยเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 เปนตนไป สงผลใหบริษัทฯ
มีหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด 820,000,000 หุน จากเดิม 82,000,000 หุน
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
2) การประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลม (REFINERY) โดย
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ปจจุบันมีกําลังการผลิตที่ 700 ตันตอวัน หรือ 255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญ
นอกจากน้ํามันปาลมที่เปนผลิตภัณฑหลักแลว บริษัทฯ ยังเปนผูผลิตและผูจัดจําหนายน้ํามันพืชบริโภคชนิดอืน่ ๆ
ภายใตเครื่องหมายการคา “หยก” และ “แสงจันทร” อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปนผูผลิตและจัดจําหนายเนยเทียมและ
ไขมันพืชผสม ภายใตเครื่องหมายการคา “ใบไมทอง” “ไฮแฟท เค วัน” และ “เซสท โกลด” เปนตน ในปจจุบัน
บริษัทฯ 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)
2. น้ํามันมะพราว (Coconut Oil)
3. น้ํามันถั่วเหลือง (Soybean Oil)
4. น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน (Sunflower Seed Oil)
5. น้ํามันขาวโพด (Corn Oil)
6. น้ํามันเมล็ดชา (Camellia Oil)
7. เนยเทียม (Margarine)
8. ไขมันพืชผสม (Shortening)
บริษัทฯ มี บริษัทยอย 2 บริษทั ไดแก
1.
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC มีสัดสวนการลงทุน รอยละ
69.96 UPOIC มีบริษัทยอย คือ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 99.98 ทั้งนี้บริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย เปนบริษัทที่ดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน โดยมี
มีพื้นทีป่ ลูกปาลมน้ํามัน
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
กาแฟบรรจุกระปอง ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ปจจุบัน UFC มีโรงงานผลิต
2 แหง ตั้งอยูทจี่ ังหวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม
UFC มีบริษัทยอย และบริษทั รวม 2 บริษทั ดังนี้
2.1 บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 58 ประกอบธุรกิจผลิต และ
จัดจําหนายผักและผลไมแชแข็ง
2.2 บริษัท ยูเนีย่ นเฟรช จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 40 ประกอบธุรกิจผลิต และ
จัดจําหนายผักและผลไมสด แตในปจจุบันไมไดดําเนินธุรกิจดังกลาวแลว
หนา 6 : LSTTE

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย)

96.79%

69.96%

บมจ. อาหารสากล

58.00%
บจ. ยูเนี่ยนฟรอสท

บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

99.98%

40.00%
บจ. ยูเนี่ยนเฟรซ

บจ. พันธศรีวิวัฒน
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

99.99%
บจ. พันธศรี
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี)

หนา 7 : LSTTE

99.99%
บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3) โครงสรางรายได
ผลิตภัณฑ/บริการ
กลุมน้ํามันพืช
กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อื่นๆ
กลุมผักและผลไม
กลุมเครื่องดื่ม
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย
หัก สินคาคืนและสวนลดการคา
มูลคาการจําหนายสุทธิ

ดําเนินการ
โดย
บริษัทและ
UPOIC
บริษัท
บริษัทและ
UPOIC
บริษัท และ
UFC(1)
บริษัท และ
UFC(1)
บริษัท และ
UFC(1)

ป 2547
จํานวนเงิน
%

ป 2548
จํานวนเงิน
%

หนวย:ลานบาท
ป 2549
จํานวนเงิน
%

3,850

75.67

3,666

71.46

3,734

70.19

399
46

7.84
0.90

394
30

7.68
0.59

426
42

8.01
0.79

641

12.60

838

16.33

876

16.30

104

2.04

134

2.61

181

3.40

48

0.94

68

1.33

70

1.31

5,088 100.00
(7)
5,081

5,130 100.00
(16)
5,114

5,320 100.00
(16)
5,304

หมายเหตุ : (1) ในวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในประเทศ ใหกับบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

4) เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
เพื่อเปนการเสริมสรางองคกรใหกาวหนาตอไปอยางมั่นคง ยั่งยืน และปรับเปลี่ยนใหทันกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทจึงไดพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน
การผลิต การตลาด และการบริการ ตลอดจนการขยายธุรกิจในแนวดิ่ง และแนวราบ เพื่อขยายศักยภาพองคกร
ไปสูเปาหมายทางธุรกิจของบริษัท นั่นคือ การเปนผูนําทางการตลาดในธุรกิจน้ํามันปาลม รวมทั้งธุรกิจผักผลไม
กระปอง หลังจากที่ในป 2547 บริษัทไดลงทุนซื้อหุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC ใน
สัดสวนรอยละ 96.79

หนา 8 : 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 9 : 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

การจัดจําหนาย

- โรงงานทําขนม, ไอศกรีม
- รานเบเกอรี่

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

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

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

หยก

- ใชบริโภคโดยตรง

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

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา

- บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร

- 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

(Sunflower Seed Oil)

1.5 น้ํามันขาวโพด
(Corn Oil)
1.6 น้ํามันเมล็ดชา
(Camellia Oil)
2. เนยเทียมและ
ไขมันพืชผสม
2.1 เนยเทียม
(Margarine)

เซสทโกลด, เซสท, - ใชเปนสวนผสมในการทําขนมปง,
หยก, ใบไมทอง,
เคก, คุกกี้ เปนตน
แสงจันทร, เอชฟูด

2.2 ไขมันพืชผสม
(Shortening)

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

- ใชเปนทอดอาหารตางๆแทนน้ํามัน
พืช เพื่อใหอาหารที่ทอดมีสีเหลือง
ไมอมน้ํามัน และอาหารที่ไดจะคง
ความกรอบไดนานและไมมีกลิ่นหืน
- ใชเปนสวนผสมในการทําขนม

ยูเอฟซี

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

ยูเอฟซี, พีทีไอ

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

3. กลุมผักและผลไม
3.1 ผัก
(Canned Vegetable)

3.2 ผลไม
(Canned Fruit)

หนา 10 : 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 11 : 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

กากเสนใย เศษกะลา

กลั่นบริสุทธิ์
เชื้อเพลิง อาหารสัตว ฯลฯ

เนยขาว
วานาสปาตี

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

กรดไขมัน

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

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
1. การถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน
เนื่องจากน้ํามันพืชบรรจุขวดเปนสินคาที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
ดังนั้นการกําหนดราคาขายในปจจุบันยังคงมีขอจํากัดอยู ซึ่งทําใหไมสามารถปรับราคาใหสอดคลอง
กับตนทุนการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นไดในทันที เนื่องจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
ปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละฤดู แตอาจสามารถเสนอราคาใหมใหกับกรมการคาภายใน
พิจารณาได ซึ่งตองอาศัยเวลาในการพิจารณาอนุมัติ
2. ความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดิบ
ปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ํามันปาลม โดยการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาลม
น้ํามันจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย โดยเฉพาะปริมาณน้ําและปุยที่เพียงพอ สงผลใหปริมาณน้ําฝนเปน
หนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญเชนเดียวกับพืชเกษตรทั่วไป ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ตองการน้ําโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,800-2,000 ม.ม.ตอป และไมควรมีสภาพแหงแลงเกิน 2 เดือน ดังนั้นหากในปใดที่มี
ปริมาณน้ําฝนนอย หรือสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย จะทําใหผลผลิตปาลมน้ํามันตอตนนอย อีกทั้ง
ปริมาณน้ํามันดิบที่สกัดไดจากผลปาลมสดอยูในระดับต่ํา ในขณะที่ความตองการของน้ํามันปาลมมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเปนน้ํามันพืชที่มีบทบาทสําคัญในธุรกิจน้ํามันพืชเพื่อการบริโภค
และยังเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกหลายอุตสาหกรรม เชน สบู บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นม
ขนหวาน เนยเทียม ขนมขบเคี้ยว เปนตน
3. การใหความคุมครองเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
หากมีการเปดเขตการคาเสรีอาฟตาอยางจริงจัง ผูไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ เกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามัน เนื่องจากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทยในปจจุบัน อยูในลักษณะตั้งรับเพื่อปรับตัวให
สามารถแขงขันดานตนทุนผลิต ซึ่งตนทุนผลิตของไทยยังสูงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ตนทุนผลิตปาลม
น้ํามันของมาเลเซีย ต่ําราว 0.80-1 บาทตอกิโลกรัม ขณะที่ตนทุนผลิตของไทยสูงถึง 1.85-1.92 บาท
ตอกิโลกรัม สงผลตอราคาวัตถุดิบหลักซึ่งเปนตนทุนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในไทย ในขณะ
ที่น้ํามันปาลมเปนสินคาที่ถูกควบคุมการนําเขา เพื่อใหความคุมครองหลักแกเกษตรกรผูปลูกปาลม
น้ํามันในประเทศ จึงสงผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่สูงกวาเมื่อ
เทียบกับของมาเลเซีย
นอกจากนี้สถานภาพผลผลิตปาลมน้ํามันของไทย ยังไมเพียงพอตอความตองการใชในประเทศ
โดยเฉพาะในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดนอย จึงสงผลใหผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ประสบกับปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ทําใหตองพึ่งการนําเขาวัตถุดิบ ซึ่งการนําเขาแต
ละครั้งตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ภายใตการอนุมัติเปนครั้งคราว ดังนั้นผูประกอบธุรกิจ
น้ํามันปาลมตองทําเรื่องขออนุมัติการนําเขาจากรัฐ โดยผานทางสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม การ
พิจารณาอนุมัติจากหนวยงานของรัฐแตละครั้งนั้นเปนไปอยางลาชา ไมทันตอความตองการของผู
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ประกอบธุรกิจ สงผลใหตนทุนในการกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธสูงขึ้นเนื่องจากไมสามารถใชกําลัง
การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รัฐบาลกําหนดขอจํากัดปริมาณและระยะเวลานําเขาแตละป
รวมทั้งการนําเขาภายใตโควตาเปดตลาด ตามพันธะผูกพันองคการการคาโลก อีกทั้งประเทศไทยมี
พันธะผูกผันที่จะตองเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ตั้งแตเดือนมกราคม
2543 โดยมีภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 20 และลดเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 จึงคาดวา
ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตจะลดนอยลง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันรัฐบาลยังไมได
กําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาดังกลาวอยางชัดเจน
4. สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ในชวง 3-4 ปที่ผานมา จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบที่มีอยูเดิมก็มกี ารขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหมกี ารแขงขันกันซื้อผล
ปาลมสดในราคาสูง เพื่อใหโรงงานสามารถใชประโยชนจากกําลังการผลิตที่มีอยูไดอยางเต็มที่ โดย
ไมคํานึงถึงคุณภาพของผลปาลมสดเทาที่ควร สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลม
ดิบที่สูงขึ้น ดังนั้นสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมจะเปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก ทั้ง
ดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงเปนหลัก
5. คาดการณสถานการณราคาน้ํามันปาลมป 2550
บริษัทฯ คาดการณวาราคาน้าํ มันปาลมในป 2550 จะขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่สําคัญไดแก
ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมลดลงหรือปจจัยที่ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
1) พื้นที่ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการปลูกปาลมในป 2546 และ 2547
2) อายุปาลมที่อยูในวัยการใหผลผลิตมีสัดสวนเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะปาลมที่ปลูกในป 2543
และ 2544 โดยจะใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น 1.5 เทาจากป 2549
ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้นหรือปจจัยที่ทําใหผลผลิตลดลง
1) ปริมาณน้าํ ฝนและการกระจายของฝนในป 2548 ไมเอื้ออํานวยตอการใหผลผลิตในป
2550 ประกอบการพยากรณสภาพภูมิอากาศในป 2550 เชื่อไดวาอาจจะเกิดภาวะแหงแลง
ติดตอกันยาวนานประมาณ 4 เดือนในชวงตนปอีกดวย จึงมีสวนซ้ําเติมใหผลผลิตมีแนวโนม
ยิ่งต่ําลง
2) การขาดแคลนแรงงานที่เก็บเกี่ยวผลปาลมสดในเขตพื้นที่ปลูกปาลมสูงที่เริ่มทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากมีแรงจูงใจใหเคลื่อนยายไปสูแหลงงานที่มีรายได
มากกวาเดิมแตงานเบากวา เชน การกรีดยางพาราและการทํางานในสวนที่มีปาลมอายุนอย
เปนตน ทั้งนี้การขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวไมไดมีผลโดยตรงตอการใหผลผลิต หากแตมี
ผลตอความสูญเสียที่สงผลตอปริมาณและคุณภาพในเวลาเดียวกัน
3) การโคนลมปาลมที่มีอายุมากเพื่อปลูกทดแทน ทําใหพื้นที่เก็บเกี่ยวลดนอยลง
4) จํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากประมาณ 43 โรงในป 2542 จน
ในปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 59 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 12 ลานตันผลปาลมสดตอป โดยเฉพาะในชวง 2 ปที่ผานมานี้ จํานวนโรง
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สกัดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละปมี
ประมาณ 6 ลานตัน ทําใหเหลือกําลังการผลิตอยูอีกประมาณรอยละ 50 นับวาปจจัยดังกลาว
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกร เพื่อใหโรงสกัดของ
ตนใชกําลังการผลิตใหไดมากที่สุด สงผลตอการเพิ่มขึ้นของราคาผลปาลมสด
5) ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย
(Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) โดยเฉลี่ยในป 2550 นาจะมีแนวโนมสูงกวา 1,560
ริงกิตตอตัน ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยของป 2549
6) โรงงานไบโอดีเซลที่จะทยอยเปดในเชิงพาณิชยอยางเปนทางการในป 2550 จะทําใหเกิด
อุปสงคในน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นในระบบ ทําใหโอกาสที่ราคาน้ํามันปาลมดิบจะลดต่ําลง
เปนไปไดยาก
เมื่อพิจารณาผลกระทบโดยรวมของปจจัยดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหแนวโนมผลผลิตปาลม
น้ํามันในป 2550 ไดดังนี้
1) ปริมาณผลผลิตสดโดยรวมทั่วประเทศจะลดลงจาก 6.5 ลานตัน ในป 2549 เปน 6.0 ลานตัน ในป
2550 หรือลดลงประมาณ 7.0 เปอรเซ็นต
2) ปริมาณผลปาลมสดในแตละเดือนจะกระจายใกลเคียงกัน หรือความสม่ําเสมอดีขึ้น ทั้งนี้ผลผลิต
จะต่ําที่สุดในเดือนมกราคม ที่ระดับ 7.0 เปอรเซ็นตของทั้งป หรือประมาณ 400,000 ตัน
3) คุณภาพทะลายปาลมสดในชวง 4 เดือนแรก ซึ่งสวนใหญเปนปาลมอายุมากกวา 16 ป จะแสดงให
เห็นถึงลักษณะทะลายไมสมบูรณมากกวาในชวงเดียวกันของปกอน อันเนื่องจากมีฝนตกชุกและ
ความชื้นสูงในชวงที่มีการผสมเกสร( สิงหาคม – พฤศจิกายน 2549) ประชากรแมลงผสมเกสรมี
นอย ทําใหการผสมเกสรไมทั่วถึงมีผลลีบ (Parthenocarpic fruit) คอนขางสูง มีสวนทําให
เปอรเซ็นตสกัดน้ํามันและเปอรเซ็นตเมล็ดในต่ําลงตามลําดับตั้งแตเดือนมกราคม เปนตนไปโดย
เปอรเซ็นตสกัดน้ํามันนาจะต่ําสุดในเดือนเมษายน ที่ประมาณ 16 เปอรเซ็นต หลังจากนั้นจะ
คอยๆเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 18.00 เปอรเซ็นต ในไตรมาสสุดทาย
4) สภาวะการแขงขันในการซื้อผลปาลมสดจะอยูในระดับปกติที่ไมมีผลรุนแรงตอราคามากนัก
ทั้งนี้เนื่องจากการกระจายของผลปาลมสดแตละเดือนใกลเคียงกัน ดังนั้นราคาผลปาลมสดจะ
เปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาดเปนสําคัญ นอกจากนี้อาจจะไดรับอิทธิพลจากราคาน้ํามันปาลมดิบ
จากประเทศมาเลเซี ย ที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการนํ า น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ประมาณ 40
เปอรเซ็นตไปใชในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งมีความเปนไปไดสูงและมีโอกาสที่จะผลักดันใหราคา
น้ํามันปาลมดิบสูงขึ้นถึงระดับ 22 บาท / กิโลกรัมและราคาผลปาลมสดเฉลี่ยตลอดปประมาณ
3.50 บาท / กิโลกรัม
6. บัตรสงเสริมการลงทุน
ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ดังนี้
1. เลขที่ 1442/2541 ลงวันที่ 29 กันยายน 2541ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ 1 ตัน-เมล็ดในปาลมตอชั่วโมง
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2. เลขที่ 1179/2543 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบ
15 ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และหรือน้ํามันมะพราวดิบ 3.6 ตัน-เมล็ด
ในปาลมและ/หรือเนื้อมะพราวแหงตอชั่วโมง
บัตรสงเสริมที่ 1 และ 2 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.
ให ไ ด รั บอนุญ าตใหหัก คาขนส ง คา ไฟฟา และคา ประปา สองเท าของค า ใช จา 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
5. เลขที่ 1815 (2)/2549 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลม
ดิบ 525 ตันตอป
บัตรสงเสริมที่ 3, 4, และ 5 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
ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
- กลยุทธการแขงขัน
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เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลม กลยุทธที่
สําคัญของบริษัทฯ ยังคงเนนที่ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือผลิตภัณฑที่ตองใชเทคโนโลยีที่ซับซอน
เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันในดานราคากับผูผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม
สวนใหญจะเปนการเจาะกลุม
รานอาหารฟาสตฟูด อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอมปรุง และผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ โดยทางบริษัทฯมีฝาย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสูตรพิเศษเฉพาะของลูกคาแตละกลุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
การพัฒนาผลิตภัณฑเดิมของลูกคาเพื่อใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น และมีนโยบายควบคุมขั้นตอนการผลิต ให
ผลิตภัณฑที่ไดมีมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอยางสม่ําเสมอ
ในป 2549 บริษัทฯ ไดวางตลาดผลิตภัณฑใหมเพื่อสุขภาพ ไดแก น้ํามันพืชที่ผลิตจากเมล็ด
ชา ภายใตตราสินคา “เนเชอเรล” (Naturel) นับเปนครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการวางจําหนายสินคาดังกลาว
นอกจากนี้ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ก็ไดวางตลาดน้ําผักผลไมรวม 100% ภายใต
ตราสินคา “ชูส” (Chooze) ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดรับการแตงตั้งใหเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศใหกับบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ซึ่งจะ
ทําใหบริษัทฯสามารถบริหารคาใชจายในการขายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป 2522 จึงทําใหบริษทั ฯไดรับความเชื่อถือและมีความสัมพันธอัน
ดีกับลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่
เชื่อถือ ดังเชนระบบคุณภาพ ISO 9001:2000, GMP, HACCP รวมถึง ISO14001 นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยัง
สามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาตรงตามเวลา อีกทั้งพนักงานขายสวนใหญอยูกับบริษทั ฯ เปนเวลานาน ทําให
พนักงานขายมีความสัมพันธกับลูกคาเปนอยางดี
ในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการขายสินคาใหกับลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของ
รายไดจากการขาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการสัมมนาใหความรูใ นเรื่องการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน
วิธกี ารทําขนมชนิดตางๆ แกลูกคาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดเปนประจําทุกป ซึ่งเปดโอกาสให
บริษัทฯ ไดพบปะกับลูกคาและไดทราบถึงปญหาที่ลูกคาประสบในการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน
ขายของบริษัทฯ และผูเชีย่ วชาญทางดานโภชนาการสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาใหใชผลิตภัณฑของบริษัท
ฯ ที่มีคุณสมบัติและระดับราคาที่ตรงกับความตองการใชงานของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑไขมันพืช
ผสมและเนยเทียม ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบนั บริษัทฯ ไดจดั จําหนายไขมันพืชผสมและเนยเทียมหลายชนิด ซึ่งมี
คุณสมบัติการใชงานแตกตางกัน ภายใตเครื่องหมายการคาที่ตางกัน นอกจากการจัดสัมมนาแลว บริษัทฯ ยังมี
การจัดใหลูกคามาเยี่ยมชมการผลิตที่โรงงานอยางสม่ําเสมอ
ลูกคาของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ตามวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑดังนี้
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1.

รานคาสง (ยี่ปว ) รานคาปลีก หางสรรพสินคา

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันเมล็ดทานตะวัน และ
น้ํามันขาวโพด โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด ถุง และปป ซึ่งจะไดนําไปจําหนายตอใหกับผูบริโภคขั้นสุดทาย
ลูกคารานคาสง (ยี่ปว) รานคาปลีก หางสรรพสินคา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 2,000 กวาราย
พนักงานขายของบริษัทฯ ที่ดูแลจะแบงเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกจะรับผิดชอบพื้นที่ขายในเขต
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล สวนอีกกลุมหนึ่งจะรับผิดชอบพื้นที่ในตางจังหวัด นอกจากนี้ยังมี
เจาหนาที่อื่นที่มีบทบาทในเรื่องการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน พนักงานตรวจสินคา และพนักงาน
แนะนําสินคาประจําหางสรรพสินคาอีกจํานวนหนึ่ง พนักงานขายจะออกเยี่ยมเยียนลูกคาสม่ําเสมอ อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง สําหรับลูกคาแตละราย เพื่อไปรับคําสั่งซื้อและติดตามความคืบหนาของสภาพตลาดอยาง
ใกลชิด
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 น้ํามันปาลมโอเลอีนบรรจุถังและบรรจุปบ ซึ่งมี
หลายขนาด รวมทั้งบรรจุแทงค นอกจากนี้ยังมีน้ํามันปาลมสเตียรีน Hydrogenated Fat ไขมันพืชผสม และ
เนยเทียม โดยลูกคาจะสั่งใหบริษัทฯ ผลิตสินคาใหตามคุณสมบัติพิเศษ เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดให
ใชกับผลิตภัณฑของลูกคาแตละราย แตละ Franchise หรือสาขาของรานอาหารฟาสตฟูดทั่วโลก เนื่องจาก
ลูกคากลุมนี้ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการเปนหลัก และจะเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบให
เพียงไมกี่ราย ดังนั้นโอกาสในการสูญเสียลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯ จึงมีคอนขางนอย นอกจากนั้นลูกคา
ในกลุมนี้ยังจัดเปนลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯ อีกดวย
บริษัทฯ ไดมีการจัดจําหนายน้ํามันปาลมโอเลอีนชนิดบรรจุแทงคที่รานคาสงบางรายซื้อไปเพื่อบรรจุ
ใหมใสถุงพลาสติก หรือปป (Repacker) และนําไปขายเปนสินคาไมมียี่หอหรือเปนยี่หอของ Repacker เอง
- การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายเอง โดยผานทางกลุมรานคาสง รานคาปลีก และหางสรรพสินคา กลุม
รานอาหาร เบเกอรี่ ภัตตาคารฟาสตฟูด กลุมลูกคาอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมสบู แชมพู
จากการที่บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายสินคาโดยตรง ทําใหสามารถดูแลและใหบริการแกลูกคาในทุกพื้นที่ได
อยางทั่วถึง และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังทําใหบริษัทฯ ได
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ดําเนินการทางการตลาดไดอยางคลองตัวมากขึ้นรวมไปถึงการวางแผนการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา
- สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศในระยะ 3 ปที่ผานมา
การจําหนายในประเทศ
การจําหนายตางประเทศ

2549
92.54%
7.46%

2548
92.56 %
7.44 %

2547
86.85 %
13.15 %

ผลิตภัณฑน้ํามันปาลมสวนใหญเปนการจําหนายในประเทศ สําหรับการจําหนายตางประเทศจะผาน
นายหนาตัวแทน ซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศสิงคโปร ประเทศที่สงออก ไดแก จีน อินเดีย มาเลเซีย
บังกลาเทศ พมา เปนตน
ในสวนของผลิตภัณฑของผักและผลไมเปนการจําหนายในประเทศ และตางประเทศ ในสัดสวน
52 : 48 โดยมีการจําหนายไปยังประเทศญี่ปุน อเมริกา และ ยุโรป เปนตน
ข.

ภาวะการแขงขัน
- ภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมของอุตสาหกรรม ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตน้ํามันสูงกวาพืชน้ํามันทุก
ชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุนการผลิตน้ํามันต่ํากวาพืชชนิดอื่น น้ํามันปาลมจึงเปนน้ํามันพืชสําหรับการ
บริโภคที่มีราคาถูกที่สุด สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมได
อยางกวางขวาง ทําใหในบรรดาตลาดน้ํามันพืชทั้งหมดในประเทศ น้ํามันปาลมจะมีสวนแบงในตลาดสูงสุด
คือประมาณรอยละ 70 ของน้ํามันพืชทั้งหมด โดยมูลคาของอุตสาหกรรมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000
ลานบาท
พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันและโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบของประเทศไทย รอยละ 95 ตั้งอยูใน
ภาคใตของประเทศไทย โดยจังหวัดที่มีการเพาะปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุด คือ จังหวัดกระบี่ รองลงมาคือ สุ
ราษฎรธานี ชุมพร สตูล และตรัง ตามลําดับ แตการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรง
ในป 2542 จนในปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 59 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 12 ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ไมสอดคลองกับพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยูประมาณ 2.8 ลานไร ซึ่งใหผล
ผลิตที่ประมาณ 6 ลานตันผลปาลมสดตอป จะเห็นวากําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีมากกวา
อุปทานของผลปาลมสดที่มี อยู ในป จจุ บั น ถึงรอยละ 50 ภาวะความไม สมดุลระหวางอุปสงคและอุ ปทาน
ดังกลาว สงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนา
อุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันปาลมของประเทศไทย
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อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ควรไดรับการพัฒนาอยางครบวงจร
เริ่มตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง
การเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีศักยภาพสูง
ทางดานการใชประโยชนพลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงชีวะมวล จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เปนแหลง
ทางเลือกในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมอยูในระดับสูง
ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อสรางความมั่นใจในการเปนแหลง
พลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสามารถรองรับการ
พัฒนาประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในลําดับตอไป ในขณะที่ทาง
ภาครัฐก็มีสวนสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทน โดยผลิตเปนไบโอดีเซล และได
ตั้งเปาหมายการปลูกปาลมเพื่อเปนพลังงานทดแทนใหได 6 ลานไรภายในป 2552 ซึ่งแบงเปนแหลงปลูกใหม
5 ลานไร และปลูกทดแทน 1 ลานไร
จากผลงานวิจัยในป 2517 ไดศึกษาวาพื้นที่ปลูกปาลมตองอยูบริเวณเสนรุงที่ 10 องศาเหนือ
ใต ซึ่งหมายถึงภาคใตของไทยที่มีปริมาณน้ําฝนมาก แตปจจุบันพบวาพันธุปาลมน้ํามันไดถูกพัฒนาใหทนกับ
สภาวะแหงแลงมากขึ้นเปนลําดับ ดังนั้นการขยายพื้นที่ปลูกปาลมไปยังพื้นที่ในภาคอื่นๆ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได
แตการพัฒนาโครงการไบโอดีเซลจะประสบความสําเร็จตอเนื่องหรือไมนั้น มีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของ
ไดแก ราคาพืชเศรษฐกิจประเภทอื่น เชน ยางพารา เนื่องจากปจจุบัน ราคายางยังถือวาอยูในระดับสูง เกษตรกร
จึงหันไปปลูกยางพารามากกวาปาลมน้ํามัน นอกจากนั้น ยังมีเรื่องระดับราคาน้ํามันปโตรเลียมในตลาดโลกที่
ผันผวน และความไมชัดเจนของกลไกผลักดันตางๆ จากภาครัฐ เชน เงื่อนไขที่จะใหเกษตรกรทําการเกษตร
แบบมีสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือ Contract Farming การวางแนวทางขององคกรนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV :
Special Purpose Vehicle) การสนับสนุนกลาปาลมและคาใชจายในการปลูกใหเกษตรกร รวมถึงการ
สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําแกเกษตรกร
ประเทศผูผลิตน้ํ ามันปาลมรายใหญ คือ มาเลเซีย , อิน โดนีเ ซี ย, ไทย และไนจีเรีย โดยมี
ปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมตอปเรียงตามลําดับคือ 15.9 ลานตัน 14 ลานตัน 1.2 ลานตัน และ 780,000 ตัน โดย
มาเลเซียและอินโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลม คิดเปนมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด
พื้นที่ใหผลผลิต ในป 2549 คาดวามีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 2.3
ลานไร ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุ
ราษฎรธานี และชุมพร ในขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 24 และ 20
ลานไรตามลําดับ
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2549 ผลผลิตทะลายปาลมสดทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากป 2548
ประมาณรอยละ 48.08 เปน 6.54 ลานตัน โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนมกราคมที่ 231,434 ตัน สูงสุดในเดือน
เมษายนที่ 739,962 ตัน ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,167,126 ตัน เพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ
48.88 จากป 2548 โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือ ณ สิ้นป 2549 จํานวน 155,587 ตัน (ตัวเลขจากกรมการ
คาภายใน) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2548 ที่ 103,971ตัน จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็นวาเปอรเซ็นต
น้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2549 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยยังคงอยูที่รอยละ 17.8 เทากับป 2548
ผลผลิตน้ํามันปาลมโดยรวมที่เพิ่มขึ้นอยางมากนั้น ไดรับแรงหนุนจากปจจัยสําคัญ อันไดแก
- พื้นที่ปลูกที่ใหผลผลิตมีจํานวนเพิ่มขึ้น
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- อายุปาลมน้ํามันที่อยูในวัยใหผลผลิต (Productive Age) มีสัดสวนเพิ่มขึ้น
- ปริมาณและการกระจายของฝนในป 2547 และ 2549 มีความเหมาะสมในการใหผลผลิตของ
ปาลมน้ํามัน
โดยที่ปริมาณและการกระจายฝนที่ดีเมื่อ 18-24 เดือนที่ผานมา จะทําใหจํานวนทะลายปาลม
ตอตนมีมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณและการกระจายฝนในปปจจุบันจะทําใหผลปาลมมีความสมบูรณ ซึ่งจะทํา
ใหไดปริมาณน้ํามันตอน้ําหนักทะลายปาลมสูงดวย (High Oil Extraction Rate) ดวยเหตุนี้ การที่ปริมาณและ
การกระจายของฝนที่ดีในป 2547 และ 2549 จึงทําใหทั้งปริมาณผลปาลมและอัตราการสกัดน้ํามันอยูใน
ระดับสูง สงผลใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอยางมากจาก 783,953 ตันในป 2548 เปน
1,167,126 ตันในป 2549
สถานการณตลาดและราคา ในป 2549 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป
2548 โดยในเดือนเมษายน ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศ
มาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) แตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,411 ริงกิตตอตัน และแตะระดับ
สูงสุดของปในเดือนธันวาคมที่ 2,032 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2549 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนา
กําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 1,560 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 1,398 ริงกิ
ตตอตันในป 2548 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6
ในขณะที่สถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศกลับสวนทางปรับตัวลดลงเมื่อ
เทียบกับปกอนหนา เนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 48 โดยในป 2549 ราคาผล
ปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 2.05 – 3.33 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 2.25 – 3.58 บาทตอ
กิโลกรัมในป 2548) และราคาน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 14.20 – 18.31 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 14.24–19.07
บาทตอกิโลกรัมในป 2548) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามัน
ปาลมดิบที่ 2.69 และ 15.77 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 ที่ 2.98 และ 16.89 บาทตอกิโลกรัม
ตามลําดับ จะเห็นวาราคาโดยเฉลี่ยในป 2549 ลดลงจากป 2548 คิดเปนรอยละ 9.73 สําหรับผลปาลมสด และ
รอยละ 6.63 สําหรับน้ํามันปาลมดิบ
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ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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ราคาน้ํามันปาลม ดิบขายสงตลาด กทม.

ราคาน้ํามันปาลม ดิบตลาดมาเลเซีย

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย LST
- โครงสรางของอุตสาหกรรม
การปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยเริ่มตั้งแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเริ่มปลูก
ประมาณพันไร มีวัตถุประสงคเพื่อการคาเปนครั้งแรก และตอมาไดมีการขยายพืน้ ที่การเพาะปลูกทั้ง
จากภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา จนถึงชวง 30 ป ที่ผานมา เกษตรกรรายยอยใหความสําคัญกับการปลูก
ปาลมอยางจริงจังและไดรับการพัฒนาเขาสูระบบการคาและอุตสาหกรรมมากขึ้น ปจจุบันไทยเปน
ประเทศหนึ่งในผูผลิตปาลมน้ํามันที่สามารถผลิตใชอยางเพียงพอภายในประเทศ และสามารถสงออก
ไดบางสวนเทานั้น
โครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้าํ มันปาลมประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก
เกษตรกรผูปลูกปาลม โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมตอเนื่อง
และผูบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแตละสวนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนัน้ ยังมีปจจัย
ภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาในประเทศ ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิด
อื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอ
ปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดบิ
และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมที่สามารถบริโภคไดนนั้
จะเปนการแขงขันทางดานราคา
เปนหลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงเปน
หลัก
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สําหรับปริมาณผลปาลมสดซึ่งเปนวัตถุดิบนั้น ประเทศไทยยังไมมีการนําเขาผลปาลมสด แต
เคยมีการสงออกเปนบางปซึ่งเปนปริมาณที่นอยมาก ดังนั้นผลผลิตปาลมน้ํามันเกือบทั้งหมดจึงถูก
นํามาใชตอในอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลมและสวนนอยใชเปนเมล็ดพันธุ ผลผลิตปาลมน้ํามัน
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเปนสําคัญ สงผลใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 45,890 ตันในป 2520
เปน 1.3 ลานตัน และ6.5 ลานตัน ในป 2534 และ 2549 ตามลําดับ ผลผลิตจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
คือ น้ํามันปาลม สําหรับกากของเมล็ดในปาลมถือเปนผลพลอยไดในการผลิต เนื่องจากมีมูลคาทาง
การคาต่ํา โดยนําไปใชเปนอาหารสัตว น้ํามันปาลมที่ไดจากโรงงานสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบและน้ํามัน
เมล็ดในปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมจะนําไปใชทดแทนกับน้ํามันมะพราวไดเปนอยางดี นั่นคือการ
นําไปใชในการทําสบู และผงซักฟอก น้ํามันเมล็ดในปาลมสกัดไดเฉพาะในโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ขนาดใหญที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาลมออกมาจากเสนใยของผลปาลมเทานั้น สวนโรงงานสกัดขนาด
เล็กจะหีบน้ํามันจากผลปาลมทั้งทะลายโดยไมมีการแยกเปลือกและเมล็ดใน น้ํามันปาลมดิบที่ไดก็จะ
เปนน้ํามันผสม
สําหรับเศษวัสดุเหลือจากขบวนการผลิต คือ เสนใยของผลปาลม กะลาปาลม และทะลายปาลม
เปลา โดยเสนใยของผลปาลมและกะลาปาลม ทางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนําไปใชเปนเชื้อเพลิงใน
หมอไอน้ํา เพื่อผลิตไฟฟาใชในโรงงานเองเกือบทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม ราคาของกะลาปาลมในปจจุบันมี
แนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันปโตรเลียมที่มีราคาสูงขึ้น สงผล
ใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนํากะลาปาลมออกขายแทนการนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา ทั้งนี้
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหมอไอน้ําเพื่อให
สามารถใชทะลายปาลมเปลาเปนเชื้อเพลิงได แทนการใชเสนใยของผลปาลมเพียงอยางเดียว การใช
พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลดังกลาว สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันปโตรเลียมลงได
นอกจากจะเปนการลดตนทุนในการผลิตน้ํามันปาลมดิบแลว ยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลใน
การอนุรักษพลังงานอีกดวย
ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่โดดเดน เนื่องจากปจจุบนั มีการใชประโยชนจากน้ํามันปาลมมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ํามันประเภทอื่นๆ รวมทัง้ ยังเปนพืชน้ํามันที่สรางรายไดสงออกสูงสุดใน
บรรดาพืชน้ํามันทั้งหมด บางปประเทศไทยตองมีการนําเขา-สงออกน้ํามันปาลมอันเนื่องมาจากความ
ไมสมดุลของผลผลิต และความตองการทั้งทางดานปริมาณและชวงเวลา โดยไทยมีการนําเขาน้ํามัน
ปาลมเพื่อแกปญ
 หาขาดแคลนในชวงป 2538-2541 โดยเปนการนําเขาภายใตขอผูกพันองคการการคา
โลก (WTO) และในป 2549 ไทยมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ประมาณ
190,000 ตัน ซึ่งมากเปนประวัติศาสตร โดยเฉพาะในครึ่งปหลังเนื่องจากปริมาณน้ํามันปาลมใน
ประเทศมีมาก ประกอบกับราคาตางประเทศที่อยูในระดับสูงจูงใจใหมีการสงออก โดยสรุปแลว ราคา
และปริมาณของน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลก ยังคงเปนอีกปจจัยทีม่ ีผลตอราคาตลาดและปริมาณการ
นําเขา-สงออกน้ํามันปาลมของประเทศไทย
นอกจากนี้ แมวาไทยจะเปนหนึ่งใน 42 ประเทศ จาก 223 ประเทศทั่วโลก ที่สามารถปลูกปาลม
น้ํามันได แตแผนการพัฒนาปาลมน้ํามันของไทยที่ผานมามีเพียงเพื่อใหสอดคลองกับความตองการใช
น้ํามันปาลมภายในประเทศเปนหลักเทานัน้ ทั้งนี้การปลูกปาลมน้ํามันมุงเนนเพื่อการบริโภคเปนหลัก
คือ ประมาณกวา รอยละ 90 สวนที่เหลืออีกไมถึง รอยละ 10 ใชเปนสวนประกอบผลิตสินคาอุปโภค
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เชน สบู ผงซักฟอก เครื่องสําอาง พลาสติก และ น้ํามันหลอลื่น เปนตน อยางไรก็ตาม จากปญหาวิกฤติ
ราคาน้ํามันแพง ทําใหปาลมน้ํามันเขามามีบทบาทสําคัญกับนโยบายวาระแหงชาติดานพลังงานของ
ประเทศ ดวยความหวังหลักเพื่อนํามาผลิตไบโอดีเซล ซึ่งสามารถลดภาระการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง
บางสวนจากตางประเทศได
อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันเปนพืชพิเศษทีต่ องอาศัยความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลิต ตั้งแตพันธุ
ปาลมและการจัดการสวนปาลมที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่ และยังเปนพืชที่มีขอจํากัดเรื่องปุยและน้ํา
ซึ่งกวาจะรูผลวาลบหรือบวก เกษตรกรตองลงทุนโดยไมมีผลตอบแทนเลยจนกวาจะถึง 4 ป ในขณะที่
การใชประโยชนจากปาลมน้ํามันมีมากมาย สามารถสรางมูลคามหาศาล แตตองอาศัยการวางแผนการ
นําไปใชอยางคุมคา
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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
คุณคาทางโภชนาการ
สําหรับคุณคาทางโภชนาการของน้ํามันปาลมนั้น มีอยูไมนอยกวาพืชชนิดอื่น กลาวคือ ใน
น้ํามันปาลม 1 กรัม ประกอบดวย
- พลังงาน 9 แคลอรี่
- คลอเรสเตอรอล 0 แคลอรี่
- วิตามิน อี 1,150 ppm (มากกวาน้ํามันชนิดอื่น)
- วิตามิน เอ 500-700 ppm (มากกวาแครอท 15 เทา)
วิตามินอี ในน้ํามันปาลม ชวยควบคุมคลอเรสเตอรอลในเลือด ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง
โดยเฉพาะมะเร็งเตานม ปองกันผิวจากรังสีอุลตราไวโอเลต ชะลอริ้วรอย และความเหี่ยวยนของผิว
วิตามินเอ แคโรทีนอยด และเบตาแคโรทีน ในน้ํามันปาลม เปนสารตอตานปฏิกิริยาออกซิ
เดชั่น (Oxidation) ทําลายอนุมูลอิสระ ซึ่งเปนตัวการที่จะทําลายสวนประกอบตางๆ ของเซลลตนเหตุ
ของโรคมะเร็ง
นอกจากนี้ น้ํามันปาลมยังประกอบดวยสัดสวนของกรดไขมันที่ใกลเคียงกัน คือ กรดไขมัน
อิ่มตัว รอยละ 49 (กรดปาลมมิติก รอยละ 44 และกรดสเตียริก รอยละ 5) กรดไขมันไมอิ่มตัว รอยละ
51 (กรดโอเลอิค รอยละ 40 และกรดไลโนเลอิก รอยละ 10) ซึ่งกรดปาลมมิติก และกรดโอเลอิค เปน
สารที่รางการตองการ ขณะเดียวกันน้ํามันปาลมมีจุดเยือกแข็งต่ํา ทนความรอนไดดี เกิดควันนอย ซึ่ง
หมายถึง โอกาสที่โมเลกุลแตกตัวเปนอนุมลู อิสระนอยกวาน้ํามันชนิดอื่น
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จากคุณคาทางโภชนาการของน้ํามันปาลมดังกลาว พบวา การบริโภคน้ํามันปาลมไมทําให
ระดับไขมันในเสนเลือด หรือ คลอเรสเตอรอลเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขาม กลับเพิ่มระดับ HDL-C
(High Density Lipoprotien-Cholesterol) และลดระดับ LDL-C (Low Density LipoprotienCholesterol) ซึ่ง HDL นี้เปนตัวปองกันไมใหเกิดโรคหัวใจ
ที่มา : ศูนยเครือขายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
- สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมน้ํามันพืช
เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการ
ผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 59 โรงงาน ซึ่งยังมีกําลังการผลิตสวนเกินในระบบเหลืออีกประมาณ
รอยละ 50 นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อใหโรง
สกัดของตนเพิ่มอัตราการใชกําลังการผลิตและลดตนทุนตอหนวยใหมากที่สุด ทําใหบางครั้งไมไดให
ความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่อง
ของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอย
เพีย งใด เนื่องจากการพั ฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิ ดอุ ตสาหกรรมตอเนื่องตามมาอี กหลาย
ประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) ในขณะที่
ปจจุบันมีอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเพียง
เล็กนอย จึงตองอาศัยระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการ
พั ฒ นาในลํ าดั บต อไป ไม วา จะเป น การตอยอดไปสู อุต สาหกรรมเคมีภั ณ ฑจ ากน้ํามัน ปาล ม และ
อนุพันธ หรือไบโอดีเซลอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณ
ผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ในอดีตที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ
และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปน
หลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขง
เปนหลัก อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได ก็มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดราคาขายภายในประเทศเชนเดียวกัน
ในป จ จุ บั น ราคาขายส ง ของน้ํ า มั น ปาล ม บรรจุ ข วดจะถู ก ควบคุ ม โดยกรมการค า ภายใน
กระทรวงพาณิชย ผูผลิตน้ํามันพืชจะไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑในราคาที่สูงกวาราคาควบคุม
อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูผลิตประสบกับปญหาการขึ้นราคาของวัตถุดิบ ก็สามารถเสนอราคาใหม
ใหกับกรมการคาภายในพิจารณาได ปจจุบัน กรมการคาภายในจะควบคุมราคาน้ํามันปาลม ชนิด
บรรจุขวด เฉพาะราคาขายสง ณ โรงงาน โดยยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก และน้ํามันปาลม
โอเลอีนบรรจุขวด ไมจําเปนตองติดราคาขายปลีกบนฉลาก ระดับราคาที่จําหนายใหกับผูบริโภค
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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
ผูผลิตตองผลิตสินคาตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และจะเนนคุณภาพเปนหลัก
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีก ารขยายตัวอยูในเกณฑสูงที่ สุดในบรรดาพืชน้ํามั นทั้งหมด
สาเหตุที่น้ํามันปาลมมีอัตราการขยายตัวของการบริโภค และมีสัดสวนการบริโภคมากที่สุด เนื่องจาก
ไดรับการสงเสริมและคุมครองจากรัฐ ซึ่งน้ํามันปาลมไดรับความนิยมในการนําไปใชปรุงอาหาร และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอยางกวางขวาง เพราะคุณสมบัติพิเศษของน้ํามันปาลมมีการดูดซับที่ต่ํากวา
น้ํามันพืชชนิดอื่น จึงไมเคลือบติดสิ่งที่ทอด ทําใหของที่ทอดมีสีสวย และเก็บไวไดนาน
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
ถึงแมวาประเทศไทยมีพันธะกรณีภายใต AFTA ที่จะตองนําน้ํามันปาลมเขาบัญชีลดภาษี
นําเขาเหลือ รอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหคูแขงทั้งในและ
ตางประเทศสามารถนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์เขามาจําหนายแขงขันกับบริษัทฯ ได แตเนื่องจากการ
นําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์จะตองนําเขามาในรูป Bulk และขนสงทางเรือ เพื่อสูบถายลงรถแทงค
น้ํามันอีกครั้ง ซึ่งจะทําใหเกิดความสกปรกและสิ่งปลอมปน รวมทั้งมีตนทุนการขนสงเกิดขึ้น ทําให
ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่นําเขาจะไมแตกตางจากราคาขายในประเทศมากนัก
อยางไรก็ตาม ในบางชวงบางป อาจมีการพยายามลักลอบนําเขาน้ํามันปาลมจากมาเลเซีย เพื่อ
ชดเชยปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศที่ไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงที่ราคาน้ํามันปาลมในประเทศ
และราคาน้ํามันปาลมของมาเลเซียมีสวนตางของราคาสูง ทําใหราคาน้ํามันปาลมในประเทศผันผวน
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ในปจจุบัน การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอตกลงเขต
การคาเสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2546 สามารถปฏิบัติไดภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น ทํา
ใหยังคงไมมีความชัดเจน และอาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการในชวงผลปาลมขาดแคลน
โดยเฉพาะเมื่อมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเซล ซึ่งอาจสงผลตอตนทุนวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงควรกลับมาพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AFTA อยางจริงจัง ซึ่งนาจะเปนวิธีที่
สามารถแกปญหาทั้งระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาที่ในการ
จัดสรรทรัพยากรไดอยางเต็มที่ สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีตนทุนการผลิตที่
ลดลง ในอนาคต หากผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็
จะลดลงเปนลําดับ และหันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนาดานอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางใน
ตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย ยังตองคํานึงถึงปจจัย
หลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผานมาอุตสาหกรรมประสบกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขีด
ความสามารถเพื่อการแขงขันกับตางประเทศ ที่สําคัญไดแก
1.
โครงสรางระบบสวนปาลมของไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหการบริหาร
จัดการสวนปาลมของตนเองไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหตนทุนการผลิตสูง
2.
ขาดการบริหารจัดการดานการแบงเขตพื้นที่การตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมใหสอดคลอง
กับพื้นที่ปลูกปาลม (zoning) ทําใหมีการแยงกันซื้อผลปาลม และมีตนทุนคาขนสงสูง
นอกจากนั้น ยังสงผลใหเกิดลานเทซึ่งเปนแหลงกลางรับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรแลว
นํามาขายตอใหโรงสกัดน้ํามันปาลม ขึ้นเปนจํานวนมาก โดยปจจุบันมีอยูกวา 400 แหงทั่ว
ประเทศ
3.
ขาดการเชื่ อ มโยงของนโยบายภาครั ฐ ไม ว า จะเป น ด า นการส ง เสริ ม การขยายพื้ น ที่
เพาะปลูกปาลม ดานการขยายกําลังการผลิตของโรงสกัดใหสอดคลองกับปริมาณผลผลิต
ดานการนําเขาสงออก ดานราคาผลผลิตและราคาสินคาบริโภค ดานนโยบายพลังงาน
ทดแทน เปนตน
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 ผสมอยูใ นอั ต ราที่สู งกวา อั ต ราการขยายตั ว ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP GROWTH) ของประเทศไทย
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทย ก็เปนปจจัยที่สําคัญของ
การขยายตัวของตลาดเนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยในปจจุบันผูบริโภคไดหันมาบริโภคเคก ขนม
ปงชนิดตาง ๆ ไอศครีม และอาหารประเภททอดจากรานอาหารฟาสตฟูด เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
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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
เฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กาํ หนดโดยลูกคา และรวมถึงความสม่ําเสมอของคุณภาพของสินคา ก็
ยังเปนปจจัยทีส่ ําคัญของการแขงขันในอุตสาหกรรมอีกดวย
อุตสาหรรมผักและผลไม
ตลาดผักกระปองภายในประเทศ มีมูลคาตลาด ประมาณ 800 – 1,000 ลานบาท การขยายตัว
ของตลาดเฉลี่ย ประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 7 ตอป สําหรับตลาดผลไมกระปอง มีมูลคาตลาด
ประมาณ 600 ลานบาท ทั้งนี้คาดการณวา แนวโนมความตองการของผักและผลไมกระปองในตลาด
ตางประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนีก้ ารทีป่ ระชากรมีความตื่นตัวและใสใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น จะ
เปนสิ่งกระตุนพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมประเภทนีม้ ี
ปจจัยเสีย่ งในเรื่องความพอเพียงและคุณภาพของวัตถุดบิ เนื่องจากวัตถุดิบหลักเปนผลผลิตจากภาค
การเกษตร ผลผลิตที่ไดจะขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพดินฟาอากาศ สภาวะแวดลอม ซึ่งปจจัยดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุม สงผลใหการคาดการณดานราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละ
ฤดูกาลเปนไปไดยาก อีกทัง้ ปญหาดานคุณภาพของวัตถุดิบที่ไมสามารถควบคุมได ตลอดจนการ
คาดการณอุปสงคและอุปทานของสินคาในระดับที่เหมาะสม
ที่สอดคลองกับกําลังการผลิตและ
แผนการตลาดจึงทําไดยาก การแขงขันในปที่ผานมาจะเปนการแขงขันดานราคาเปนหลัก ดังนั้นทาง
บริษัทฯ จึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่อลดตนทุนในการผลิตสินคาใหสามารถแขงขันในตลาดได โดยรักษามาตรฐานสินคาใหเปนที่
ยอมรับของผูบริโภคตลอดไป
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- เครื่องดื่มน้าํ ผลไม
น้ําผลไมเปนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปประเภทหนึง่
ที่มีความสําคัญตอประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ผลผลิตผลไมสดมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด ซึ่งทําใหระดับ
ราคาตกต่ํา และเกิดความสูญเปลาจากการเนาเสียไดงาย ดังนั้นการนําผลไมสดดังกลาวมาแปรรูปเปน
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น้ําผลไมจะทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น และลดความเสียหาย
ที่เกิดจากขอจํากัดของอายุการเก็บรักษาลงได
ตั้งแตอดีตตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวไมสูงมากนัก
ดวย
เหตุผลที่วาผลไมสดในประเทศมีอยูมากมายหลายชนิดและมีใหรับประทานตลอดทัง้ ป เมื่อตองการ
ดื่มน้ําผลไมผูบริโภคเองก็สามารถนําผลไมสดมาคั้นดื่มเองได แตดวยภาวะเศรษฐกิจและสภาพความ
เปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป ความเรงรีบ ความหวงใยในสุขภาพและการขยายตัวของประชากร พรอม
กับความสะดวกสบาย กลายเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหธุรกิจน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศเติบโต
อยางตอเนื่อง ประกอบกับ กระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอนามัยขยายตัวอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในกลุมผูรักสุขภาพทั้งหลาย น้ําผลไมพรอมดื่มจึงกลายมาเปนสินคาที่เขามาแทรกสวน
แบงการตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลที่ไดรับความนิยม
ตอบรับกระแสชีวจิตที่เขมขนดวย
คุณภาพในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได
ดังนั้นน้าํ ผลไมจึงเปนเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่ไดรับความนิยม
คอนขางมากอีกประเภทหนึ่งในปจจุบนั ทําใหมีผูผลิตสนใจที่จะเขาสูตลาดน้ําผลไมกันเปนจํานวน
มาก สงผลใหตลาดน้ําผลไมในปจจุบนั เกิดการแขงขันทีส่ ูงมากขึ้น ดานการนําเขาเครื่องดื่มน้ําผลไม
นั้น ยังมีสัดสวนที่นอยอยูเมือ่ เทียบกับความตองการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังมี
ความสามารถในการผลิตเพือ่ รองรับกับความตองการภายในประเทศ ทั้งนี้การนําเขาสินคาเครื่องดื่ม
น้ําผลไมจากประเทศตางๆ ที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล ไตหวัน และออสเตรเลีย เปนตน
สําหรับความตองการเครื่องดื่มน้ําผลไมในตลาดตางประเทศนั้น
มีความตองการไปใน
ลักษณะเดียวกับของประเทศไทย เนื่องจากกระแสสุขภาพ เปนกระแสที่ไดรับความนิยมทั่วโลก และ
พฤติกรรมในกลุมวัยรุนและผูสูงอายุ ก็มีลักษณะคลายกันในตลาดยุคธุรกิจขามชาติ และกระแส
โลกาภิวัฒน และสําหรับตลาดเครื่องดื่มน้ําผลไมที่คาดวามีความตองการสูงขณะนี้ แมจะยังเปนตลาด
ญี่ปุน และยุโรป แตตลาดที่มีความตองการเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต คือ ตลาดในกลุมประเทศแถบ
ลาตินอเมริกา และประเทศเพื่อนบาน อาทิ ไตหวัน ฮองกง ลาว และพมา ซึ่งมีการเปดประเทศ และ
เปนคูคาใหม ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น
แมวาความตองการเครื่องดื่มน้ําผลไมของตลาดตางประเทศจะมากขึน้ ก็ตาม แตภาวะการ
แขงขันเพื่อสงออกไปตางประเทศนั้นก็รุนแรงมากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากการเปดเสรีในภูมิภาคตาง
ๆ ตามเงื่อนไขของ องคการการคาโลก (WTO) เขตการคาในอาเซียน (AFTA) และ เขตการคาเสรี
อเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งหากผูผลิตในประเทศไทยไมสามารถแกไขปญหาการผลิตและการตลาด
ภายในประเทศได ก็อาจทําใหศักยภาพการแขงขันเครื่องดื่มน้ําผลไมของไทยลดลง โดยในปจจุบัน
คูแขงที่สําคัญของธุรกิจประเภทนี้ของไทย คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งมีความหลากหลาย
และไดเปรียบตลาดผูผลิตไทยหลายดาน เชน คุณภาพวัตถุดิบ และตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา เปนตน
ทั้งนี้น้ําผลไมพรอมดื่มจะมีสวนผสมของน้ําผลไมแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับชนิดของผลไมที่
นํามาเปนวัตถุดิบและวิธีการผลิต โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. น้ําผลไม 100 % เชน น้ําสม และ น้ําสับปะรด เปนตน
2. น้ําผลไม 25 - 50 % เชน น้ําฝรั่ง และน้ํามะมวง ซึ่งไมสามารถผลิตเปนน้ําผลไมพรอมดื่ม
100 % ได ตองนํามาเจือจางและปรุงแตงรสชาติกอน
3. น้ําผลไม ต่ํากวา 25 %
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ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่ม มีมลู คาตลาดรวมประมาณ 3,500 ลานบาท โดยแบงเปนน้าํ ผลไม
100% หรือตลาดระดับบนมูลคา 1,300 ลานบาท หรือ รอยละ 37 ของมูลคาตลาดรวม น้ําผลไม 2550% หรือตลาดระดับกลางมูลคา 1,000 ลานบาท หรือ รอยละ 28 ของมูลคาตลาดรวม และน้ําผลไม
ต่ํากวา 25% หรือตลาดระดับลางมีมูลคา 1,200 ลานบาท หรือ รอยละ 35 ของมูลคาตลาดรวม จาก
ตัวเลขมูลคาตลาดรวมแสดงใหเห็นวาตลาดน้ําผลไมระดับบนจะมีอัตราขยายตัว รอยละ 15-20 ตลาด
น้ําผลไมระดับกลางจะมีอัตราขยายตัว รอยละ 5-7 และตลาดน้ําผลไมระดับลางจะมีอัตราขยายตัว
รอยละ 10 ทั้งนี้แนวโนมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผลไมในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบนั คนไทยยังคงมีปริมาณการบริโภคน้ําผลไมนอ ยมาก หรือเฉลี่ยคนละ 2 ลิตร
ตอป
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผลไมยังคงมีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยทางการ
ตลาดหลายดาน เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การขยายชองทางการจัดจําหนายใหกวางขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความหลากหลายของชนิดสินคาทัง้ ในดานรสชาติ ขนาดบรรจุ และดานราคา
เปนตน ประกอบกับ กระแสความใสใจในสุขภาพของผูบริโภคที่ยังคงอยูอยางตอเนื่อง และภาวะ
ความเรงรีบของวิถีชีวิตปจจุบัน ทําใหผูบริโภคไมมีเวลา ดังนั้นแนวโนมของเครื่องดื่มน้ําผลไมทุก
ชนิด เชน น้ําฝรั่ง น้ํามะขาม น้ําลิ้นจี่ จะมีแนวโนมที่ดี อยางไรก็ตาม การแขงขันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น ทั้งดานราคาและทีไ่ มใชราคา เชน การแขงขันในลักษณะการออกสินคาใหม ๆ การจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เปนตน
- เครื่องดื่มกาแฟกระปอง
กาแฟกระปองมีมูลคาตลาดประมาณ 6,000 – 6,500 ลานบาท อัตราการเติบโตประมาณรอย
ละ 8-10 โดยมีเบอรดี้ เปนผูน ําตลาดมีสวนแบงประมาณรอยละ 71 และเนสกาแฟประมาณรอยละ 26
ดานภาวการณแขงขันในตลาดกาแฟกระปองเปนไปอยางรุนแรง โดยผูประกอบการพยายามผลักดัน
ใหตลาดมีการขยายตัวจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
เพิม่ รสชาติเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับ
ผูบริโภค และการกระจายสินคา ซึ่งเปนกลยุทธในการเจาะตลาดใหถึงกลุมเปาหมายมากที่สุดและ
รวดเร็วที่สุด จากการแขงขันที่เขมขนของตลาดภายในประเทศ ทําใหผูผลิตกาแฟกระปองบางรายหัน
ไปหาตลาดสงออก โดยผูประกอบการเนนการสงออกไปจําหนายยังภูมภิ าคเอเชียโดยเฉพาะอินโดจีน
เนื่องจากมีรสนิยมในการบริโภคกาแฟใกลเคียงกับตลาดในประเทศไทย
อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส
มูลคาตลาดเครื่องปรุงรสอาหารมีขนาดใหญประมาณ 9,700 ลานบาท และมีอัตราการ
ขยายตัวของตลาดในแตละปเฉลี่ยรอยละ 10 ตลาดเครื่องปรุงรสอาหารสามารถแยกออกไดเปน
ประเภทใหญๆ คือ น้ําปลา ซอส เครื่องแกง ผงปรุงรส และเครื่องปรุงรสอาหารอื่นๆ โดยเฉพาะซอส
หอยนางรมหรือน้ํามันหอย ในดานการแขงขัน บริษัทฯ จะเนนที่ความแข็งแกรงของตราสินคา และ
จุดเดนของผลิตภัณฑในการสรางตลาดใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในดานคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ
เตาเจี้ยวเต็มเม็ด น้ําจิ้มสุกี้ น้ําจิ้มไก และซอสหอยนางรม
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ปจจุบันกระแสความนิยมบริโภคเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําให
ตลาดเครื่องปรุงรสอาหารขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากคนไทยยอมรับและบริโภคเครื่องปรุงรสที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น สวนตลาดในตางประเทศความนิยมเครื่องปรุงรสอาหารจากประเทศไทย
เริ่มขยายตัวไปสูการวางจําหนายบนชั้นในซุปเปอรมารเก็ตใหญๆ จากที่เคยจํากัดตัวอยูใ นรานขาย
ของชําของชาวเอเชีย เนื่องจากชาวตางชาติหันมานิยมรับประทานอาหารไทยมากขึ้น รวมทั้งการ
ขยายตัวของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารไทยในตางประเทศ ทําใหอาหารไทยเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเปนปจจัยหนุนใหมูลคาการสงออกเครื่องปรุงรสอาหารของไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง
- จํานวนคูแขงขัน และขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง
กลุมผลิตภัณฑน้ํามันปาลม
พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ในประเทศไทยส ว นใหญ อ ยู ใ นเขตจั ง หวั ด กระบี่ ม ากที่ สุ ด
รองลงมาคือ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมน้ํามัน
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
- บริษัทผูปลูก ประมาณ 174 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 37
- สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พืน้ ที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 16
- เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 46
โรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ โรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมดิบ และโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ สวนใหญ
ตั้งอยูในเขตภาคใต มีจํานวน 59 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 12 ลานตันทะลายปาลมสดตอ
ป โดยแบงไดดังนี้
- โรงงานสกัดขนาดใหญ 38 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 10 ลานตันทะลายปาลม
สดตอชั่วโมง
- โรงงานสกัดขนาดเล็ก 21 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสด
ตอป
สําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ สวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล มีจํานวน 12 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 1.13 ลานตันน้ํามันปาลมดิบตอป โดย
แบงไดดังนี้
- โรงงานขนาดใหญ 10 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 130 ตันน้ํามันปาลมดิบตอ
ชั่วโมง
- โรงงานขนาดเล็ก 2 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 4 ตันน้ํามันปาลมดิบตอชั่วโมง
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเทากับ 255,500 ตันน้ํามันปาลม
ดิบตอป ซึ่งนับวาเปนโรงงานกลั่นน้ํามันขนาดใหญ สวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีกําลังการผลิตที่
45 ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง
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กลุมผลิตภัณฑผักและผลไม, เครื่องดื่ม, ซอสและเครื่องปรุงรส
สายผลิตภัณฑ/
กลุมธุรกิจ
1. กลุมผลิตภัณฑผักและผลไม
- กลุมผลิตภัณฑผักบรรจุกระปอง
- กลุมผลิตภัณฑผลไมบรรจุกระปอง
- กลุมผลิตภัณฑผัก และผลไมแชแข็ง
2. กลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
- กลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไม
- กลุมผลิตภัณฑกาแฟ
3. กลุมผลิตภัณฑซอส และเครื่องปรุงรส

จํานวนคูแขง
(ราย)

ขนาดของบริษัท
เมื่อเทียบกับคูแขง

3
1
มากกวา 10

ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง

4
3
มากกวา 10

ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง

- สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
บริษัทฯ ทําธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป และบริษัทฯ ยัง
ไดมีการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา
จึงทําใหบริษัทฯ มีสถานภาพและศักยภาพในการแขงขันสูง รวมไปถึงการขยายกําลังการผลิตที่
บริษัทฯ เตรียมไวรองรับกับการเปดเสรีทางการคา การปรับปรุงระบบการผลิตในสวนของแผนกเนย
เทียมและไขมันพืชผสมจากระบบ Manual สูระบบ Automation ตลอดจนมีแผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่โรงงานจังหวัดตรัง การผานการ
รับรองระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ระบบมาตรฐานหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) และการผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้งบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน Kosher ซึ่ง
เปนระบบคุณภาพมาตรฐานดานอาหารของชาวยิวในป 2549 โดยจะชวยเสริมสรางศักยภาพดานการ
สงออกของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชระบบ SAP ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถใหขอมูลที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลสินคาคงคลัง เพื่อตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว และขอมูล
สําหรับผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเจาของสวนปาลมน้ํามันที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ทําใหบริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางครบวงจร โดยบริษัทสามารถติดตามปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละ
ฤดูกาลไดอยางใกลชิด ซึ่งจะมีผลตอราคาตลาดของผลปาลมสดและราคาตลาดของน้ํามันปาลมดิบ ที่
เปนวัตถุดิบหลักของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) หรือ UFC สงผลใหบริษัทมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่มีชองทางการกระจาย
สินคาในลักษณะเดียวกัน ทําใหบริษัทสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และยัง
สามารถลดคาใชจายในการดําเนินงานไดอีกดวย
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- แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม
1. สวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ปาลมน้ํามัน เปนพืชน้ํามันที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงกวาพืชน้ํามันชนิดอื่นๆ ทั้งดานการ
ผลิต และการตลาด สวนแบงการผลิตน้ํามันปาลมตอน้ํามันพืชของโลก มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และรวดเร็ว จากรอยละ 11.7 ในชวงป 2519-2543 เพิ่มเปนรอยละ 27.5 ในชวงป 2544-2548
และคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 31.2 ในชวงป 2559-2563 โดยมีประเทศผูผลิตที่สําคัญคือ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สําหรับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของไทยนับเปน
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องเชนกัน โดยมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10 ตอ
ป และตลาดน้ํามันพืชในสวนอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 5-20 และอุตสาหกรรมอุปโภค
เพิ่มขึ้นรอยละ 15-20 อีกทั้งในรอบปที่ผานมา เกษตรกรหันมาปลูกปาลมกันมาก ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ ขณะเดียวกันการเพิ่มมูลคาผลปาลมจากการแปรรูปอยางงาย เปนการ
แปรรูปผลิตภัณฑมูลคาสูง โดยจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมครบวงจร คาดวาจะสามารถเพิ่ม
มูลคาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจาก 50,000 ลานบาทในปจจุบัน เปน 231,492 ลานบาทในป 2572
นอกจากนี้แนวโนมในเชิงยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของประเทศในอนาคต
ควรพิจารณาการเพิ่มมูลคาผลผลิตโดยการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑ
พื้นฐาน (Oleo-Chemical Products) ซึ่งมีการขยายตัวของความตองการสูงในตลาดโลก ดังนั้น
แนวโนมในอนาคตของน้ํามันปาลมดิบที่ผลิตไดทั้งหมดจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก สามารถแบง
ออกไดเปนสองสวน คือ สวนที่ใชสําหรับเพื่อการบริโภค-อุปโภค และสวนที่เหลือจากการบริโภคอุปโภค โดยในสวนแรกยังคงเปนไปตามโครงสรางอุตสาหกรรมเดิมในปจจุบัน ในขณะที่สวนที่สอง
จะถูกนําไปใชเพื่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลม หรือ ไบโอดีเซล หรือ เปนการผสมผสาน
ทั้งเคมีภัณฑและไบโอดีเซล
ทั้งนี้ผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมสวนใหญจะเนนการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อใช
ประโยชนทางตรงและตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก แตในบางสถานการณที่มีผลผลิต
ออกมามากเกินความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศ
ตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ ก็จะทําใหมีการสงออก
เปนครั้งคราว ไมไดเนนการใชประโยชนจากน้ํามันปาลมในลักษณะของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
หรือการใชประโยชนจากผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตตางๆ มากนัก ดังนั้นในอนาคต หากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมสามารถดําเนินไปตามแผนยุทธศาสตรปาลมน้ํามัน
ของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการศึกษาคนควาวิจัยเพิ่มเติมของภาคเอกชนในการ
พั ฒ นาช อ งทางการนํ า น้ํ า มั น ปาล ม ไปใช ป ระโยชน ใ นด า นอื่ น เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ให น้ํ า มั น ปาล ม
อุตสาหกรรมก็จะมีแนวโนมการขยายตัวที่มั่นคงไดในระยะยาว ความผันผวนทั้งทางดานราคาและ
ปริมาณก็จะลดลงเปนลําดับ นอกจากนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยาง
เปนระบบ ก็จะทําใหประเทศสามารถผลิตน้ํามันปาลมเพื่อสงออกอยางตอเนื่องไดอีกชองทางหนึ่ง
เพื่อระบายอุปทานสวนเกิน และทําใหราคาน้ํามันปาลมมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม รวมถึงเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันตองพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และ
บริหารตนทุนการผลิตใหอยูในระดับต่ําควบคูกันไป ในอนาคต จึงมองวาศักยภาพของอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะเติบโตไดตอไปทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก
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2. ไบโอดีเซล
ในปจจุบัน หากมีการกลาวถึงแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลม ทุกฝายจะใหความสนใจในเรื่องของยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันป 2547-2572 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งไดกําหนดใหพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันและพื้นที่เก็บเกี่ยวในป
2572 เพิ่มขึ้นเปน 10 ลานไรและ 9 ลานไร ตามลําดับ โดยกําหนดใหปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมดิบอยูที่ 28 ลานตันและ 4.5 ลานตัน ตามลําดับ โดยจะเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามันตอไรให
ไดเฉลี่ยไรละ 2.8 ตัน และรักษาคุณภาพผลปาลมสดใหมีอัตราน้ํามันไมต่ํากวา รอยละ 18
ตอมามีนโยบายเรงรัดการปลูกปาลมน้ํามันจากปจจุบัน 2 ลานไรเปน 6 ลานไรภายในป 2552
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมจากการแปรรูปอยางงายเปนการแปรรูปมูลคาสูง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนของประเทศในอนาคต เนื่องจาก
น้ํามันพืชชนิดอื่นไมเหมาะที่จะนํามาผลิตไบโอดีเซล โดยมีขอจํากัดดานราคาและตนทุนการผลิต
และปริมาณการผลิตที่ต่ําไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศเอง
นโยบายภาครัฐ ที่ ผลั ก ดั น เรื่องพลั งงานทดแทน สืบ เนื่อ งมาจากสถานการณ ราคาน้ํ ามั น
ปโตรเลียมมีแนวโนมทรงตัวอยูในระดับสูง จึงเปนที่มาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแหลงพลังงาน
ทดแทนในรู ป แบบต า งๆ ประกอบกั บ กระแสอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มของโลกที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
ผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจากปโตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาเปน
แหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน อยางไรก็ตามการผลักดัน
ใหมีการผลิตและการใชไบโอดีเซลอยางจริงจัง จะตองคํานึงถึงอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบที่มีอยู
ในระบบ ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพและไมใหเกิดแรงกดดันตอราคาน้ํามันปาลมมากนัก
ปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมที่ประมาณ 1,000,000 ตันตอป โดยในแต
ละป มีปริมาณความตองการอุปโภคบริโภคน้ํามันปาล มประมาณ 800,000-850,000 ตัน ทํา ใหมี
ปริมาณน้ํามันปาลมสวนเกินอยูบางที่จะสามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลได แตคิดเปนไมถึงรอยละ 1
ของปริมาณน้ํามันดีเซลที่ประเทศไทยใชอยู ในขณะที่กระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายไวที่รอย
ละ 3 ภายในป 2554 ขอจํากัดที่สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลจึงอยูที่ปริมาณและ
ราคาของน้ํามันปาลม ซึ่งหากราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องจากการ
แขงขันกันซื้อผลปาลมสดดังเชนปจจุบัน ตนทุนของไบโอดีเซลก็จะออกมาสูง ไมสอดคลองกับแนว
ทางการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน สําหรับในเชิงปริมาณ มีขอจํากัดอยูที่ไมสามารถเพิ่มปริมาณ
น้ํามันปาลมในประเทศไดอยางรวดเร็ว
3. อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ดี แ ละต น กล า ปาล ม น้ํ า มั น พั น ธุ ดี เป น อุ ต สาหกรรมต น น้ํ า ที่ ต อ งให
ความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใช
เมล็ดพันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลว ยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย
อันจะมีผลทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุไมดี ปจจุบัน
มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิต
เมล็ดพันธุและตนกลาพันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา
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ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม
เกษตรกรหลายพื้นที่จึงใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยางแพรหลาย และเริ่มกระจายตัว
ออกไปยังจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุ
ปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากขึ้น
เนื่องจากหนวยงานของรัฐไมสามารถผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ
ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตองอาศัยเวลาไมนอยกวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตที่ไดตลอดอายุ
ของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน (Replanting)
4. การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต
มากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
มีสาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน โดยการนึ่งผลปาลม การแยกเมล็ดในปาลม และการสกัดน้ํามัน
ออกจากปาลม เนื่องจาก กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการใชน้ําในปริมาณมาก
ส ง ผลให เ กิ ด น้ํ า เสี ย ที่ มี ภ าระความสกปรกของสารอิ น ทรี ย สู ง นอกจากนี้ กระบวนการผลิ ต ยั ง
กอใหเกิดของเสียในรูปของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) เสนใยปาลม (Fiber)
กะลาปาลม (Shell) และกากตะกอน (Decanter Cake) ดังนั้น การใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
จากปาลมเหลานี้ ซึ่งเปนแหลงพลังงานชีวมวลที่สําคัญ จึงเปนวิธีการที่สามารถลดคาใชจายสําหรับ
การกําจัดของเสีย และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ทาง
ภาครัฐจึงไดเขามามีสวนสนับสนุนโดยการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การสงเสริมดานเทคนิคและ
เงินทุนในการนําระบบกาซชีวภาพ (Biogas) เขามาใชในโรงงาน และการปรับปรุงใชประโยชนจาก
วัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟา
สําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถจําหนายกระแสไฟฟานั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเปน
การเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดน้ํามันปาลมอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ ทั้งระบบกาซชีวภาพและระบบ
เชื้อเพลิงชีวมวลถูกนํามาใชในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมหลายแหง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต
นอกจากนั้น ปจ จุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซึ่งกาซเรือน
กระจกเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่จะตอง
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรมจะมา
ดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอนเครดิตที่
ไดจากโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งเรียกวา
Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1
CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งสนใจเขารวม
โครงการดังกลาว โดยเปนการใชเศษวัสดุเหลือทิ้งจากปาลม มาเปนแหลงเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
ทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม
5. การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มตั้งแต
การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การ
เพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลม
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ใหเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ซึ่งตลาดโลกมีความตองการอยางมาก
รวมไปถึงการตอยอดของอุตสาหกรรมดวยการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Biorefinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ เยื่อไม และสรางสารตั้งตนอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิด
ตามมาในภายหลัง
- สภาพการแขงขันในอนาคต
น้ํามันปาลมเปนน้ํามันพืชที่มีราคาถูกกวาน้ํามันพืชชนิดอื่น และสามารถนํามาประยุกตใชได
หลากหลายทั้งในดานอุปโภคและบริโภค จึงทําใหไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีก จะเห็นไดจากอัตราการบริโภค
น้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ําที่ประมาณ 9 กิโลกรัม ในขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยของ
โลกอยูที่ประมาณ 19 กิโลกรัม นอกจากนี้ น้ํามันปาลมมีสวนแบงตลาดสูงสุดของน้ํามันพืชใน
ประเทศไทย ประมาณรอยละ 70 รองลงมาเปนน้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว และอื่นๆ แสดงให
เห็นแนวโนมการขยายตัวสูงขึ้นของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม อีกทั้งภาครัฐยังใหการสนับสนุน
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยมียุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันป 2547-2572 โดยกําหนดให
พื้ น ที่เ พาะปลูก ปาล มน้ํา มัน และพื้น ที่ เ ก็บ เกี่ย วในป 2572 เพิ่ มขึ้ น เปน 10 ล า นไร และ 9 ลา นไร
ตามลําดับ สวนผลผลิตน้ํามันปาลมเปน 4.5 ลานตัน
ทั้งนี้หากการเปดการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) เกิดขึ้นอยางเต็ม
รูปแบบและรัฐบาลสามารถกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาที่ชัดเจนได ไทยสามารถนําเขา
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
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มาแขงขันในเรื่องอื่นๆ มากขึ้น เชน คุณภาพสินคา (Quality) การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อ
เพิ่มมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
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 2547

ป 2548

ป 2549

336,960
34,445

336,960
34,445

336,960
34,445

114,595
6,898

50,571
3,561

106,791
6,238

34
20

15
10

32
18

-3

-56
-48

111
75

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 2547

ป 2548

ป 2549

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
37,300

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน-วัตถุดบิ )
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

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

201,604
83,888
19,508
14,193

249,867
106,943
19,985
15,855

อัตราการใชกาํ ลังการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

87
98
103
74

92
81
145
42

114
103
149
43

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

15
15
188
6

6
-18
41
-43

24
27
2
12

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 2536-2549
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พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต
ผลผลิตตอไร
(พันไร)
(พันไร)
(พันตัน)
(กิโลกรัม)
716.00
1,526.78
2,132
963.62
2536
745.00
1,601.87
2,150
971.65
2537
959.89
2,255.29
2,352
1,000.00
2538
1,022.85
2,687.86
2,628
1,100.00
2539
1,096.62
2,681.29
2,445
1,200.00
2540
1,128.29
2,464.77
2,185
1,300.00
2541
1,245.86
4,050.69
3,251
1,400.00
2542
1,300.00
3,250.00
2,500
1,500.00
2543
1,380.00
4,400.00
3,180
1,500.00
2544
1,530.00
3,774.00
2,500
1,750.00
2545
1,600.00
4,860.00
3,038
2,000.00
2546
1,869.00
4,663.87
2,495
2,200.00
2547
2,000.00
4,415.95
2,208
2,400.00
2548
2,300.00
6,539.31
2,843
2,700.00
2549E
หมายเหตุ : ในป 2549 คาดวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) อยูที่รอยละ 17.80
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย ล่ําสูง
ป

น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯโดยคิดเปนประมาณรอย
ละ 85 ของตนทุนการผลิต ซึ่งน้ํามันปาลมดิบไดจากการสกัดผลปาลมสด แหลงที่มาของวัตถุดิบของบริษัทฯ
แบงไดเปน 2 แหลง คือ จากภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ โดยวัตถุดิบหลักมาจากแหลง
ภายในประเทศ ซึ่งประกอบดวย ผลปาลมสด และน้ํามันปาลมดิบ
ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตไดมาจากสวนปาลมของเกษตรกรรายยอย รายใหญ และนิคมสหกรณใน
เขตพื้นที่ภาคใตของประเทศ บริษัทฯ รับซื้อผลปาลมสดปอนเขาสูโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง เพื่อ
ผลิตเปนน้ํามันปาลมดิบ และปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
น้ํามันปาลมดิบที่ใชผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ สวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่
จังหวัดตรัง และสวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบทางภาคใตของประเทศไทย โดยในระยะ 3 ปที่
ผานมา บริษัทฯ ไมมีการซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายวัตถุดิบรายใดๆ 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
ถึงแมวาประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันแตการพัฒนาการใชประโยชน
จากปาลมน้ํามันยังคงเปนไปอยางจํากัด เนื่องจากไมมวี ตั ถุดิบมากพอที่จะปอนโรงงานอุตสาหกรรมตลอดทั้ง
ป ดังนั้นน้ํามันที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชเพือ่ การบริโภคเกือบทั้งหมด การพัฒนาปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตสูง
จําเปนตองมีการจัดการอยางถูกวิธีและเปนระบบ โดยเฉพาะการจัดการสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนกิจกรรมที่
ตองใชเงินลงทุนสูงและเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ดังนั้นหากพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันของไทยจะพบวายังดอยกวาประเทศมาเลเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญในทุกระดับการผลิต นับตั้งแต
คุณภาพผลผลิตปาลมสด จนถึงขั้นตอนการผลิตน้ํามันปาลม เนื่องจากประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มีการ
พัฒนาปาลมน้าํ มันมานาน โดยไดพัฒนาพันธุปาลม ขยายพื้นที่เพาะปลูก และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป จน
กาวขึ้นมาเปนผูผลิตและสงออกอันดับหนึง่ ของโลก
นอกจากนีท้ างการมาเลเซียยังใหความชวยเหลือ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในประเทศอยางครบวงจร เชน การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยขยาย
พื้นที่ไปยังสวนยางที่ใหผลผลิตนอย ดานการลงทุนรัฐบาลมาเลเชียไดจัดสรรที่ดินใหทําสวนปาลมคนละ 40
ไร และใหเงินกูดอกเบีย้ ต่ํา ใหซื้อปุยในราคาถูก มีสถาบันวิจยั น้ํามันปาลม (Palm Oil Research Institute of
Malaysia : PORIM) ใหการสนับสนุนดานพันธุปาลม ใหคําปรึกษาดานการปลูก และการตลาด โครงสราง
การปลูกปาลมของประเทศมาเลเซีย ประกอบดวย ผูปลูกปาลมน้ํามันรายใหญทั้งภาครัฐและเอกชน รอยละ 90
มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันตอไรตอป ซึ่งสามารถปอน
วัตถุดิบใหกับโรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบและโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ตลอดจนอุตสาหกรรมแปร
รูปไดอยางสม่าํ เสมอตลอดทั้งป ทําใหมีตนทุนต่ําทั้งตนทุนการผลิตผลปาลมสดและตนทุนการสกัดน้ํามัน
ปาลม หากเปรียบเทียบกับผูปลูกปาลมน้ํามันของประเทศไทยรอยละ 90 เปนเกษตรกรรายยอย ทีป่ ลูกกันตาม
ธรรมชาติแบบกระจัดกระจายไมมีการควบคุม พันธุปาลมน้ํามันที่ใชไมมีคุณภาพ และขาดการจัดการสวน
ปาลมน้ํามันตามหลักวิชาการที่ถูกตอง ทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพไมเหมาะสม มีปริมาณการผลิตปาลม
น้ํามันไมเพียงพอสําหรับปอนภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง และทําใหมีตนทุนการผลิตสูง นอกจากนี้
เปอรเซ็นตน้ํามันที่ไดรับคอนขางต่ําเพียงรอยละ 13-18 ในขณะที่มาเลเซียไดรับรอยละ 20-22 อีกทั้งพื้นที่
ปลูกบางสวนไมมีศักยภาพทําใหไดผลผลิตต่ํา พื้นที่ทเี่ หมาะสมตอการปลูกปาลมตองมีปริมาณน้าํ ฝนเฉลี่ยป
ละ 1,800-2,000 ม.ม.ตอป และไมควรมีสภาพแหงแลงเกิน 2 เดือน แตพื้นที่ปลูกปาลมของไทยมีปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยเพียงปละ 1,800 ม.ม. นอกจากนี้การใชปยุ ก็อยูในอัตราต่ํา เนื่องจากขาดเงินทุนและเทคโนโลยีใน
การดูแลรักษา การกําจัดศัตรูพืช โรค แมลง ทําใหผลผลิตปาลมสดที่ไดมีคุณภาพไมเหมาะสมและมีปริมาณไม
เพียงพอปอนโรงงาน จากขอจํากัดของวัตถุดิบสงผลตอเนื่องทําใหตน ทุนการผลิตน้ํามันบริสุทธิ์ของไทยสูง
กวาของมาเลเซีย
จากการที่ผลผลิตปาลมสดในประเทศมีไมเพียงพอกับการผลิตน้ํามันปาลม โดยเฉพาะในชวงนอก
ฤดูกาลจะขาดแคลนน้ํามันปาลมดิบมาก รัฐบาลจึงอนุญาตใหนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศได ซึ่งแตเดิมมีการ
ใชระบบคาธรรมเนียมพิเศษนําเขาเปนคราวๆ ไปในกรณีที่ขาดแคลนบางชวง แตหลังจากตนป 2538 ไทยตอง
เปดตลาดนําเขาตามพันธกรณีขององคการการคาโลก (WTO) จึงมีการอนุมัติใหนําเขาไดเพิ่มขึ้นตามความ
จําเปน นอกจากนั้นการเปดเสรี AFTA ซึ่งเริ่มในป 2543 และเปดเสรีเต็มที่ในป 2546 โดยไดปรับลดภาษี
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นําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ก็
จะทําใหสามารถลดแรงกดดันดานวัตถุดิบขาดแคลนและราคาสูงลงไดบาง อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน รัฐบาล
ยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบตั ิและวิธีการนําเขาดังกลาว ซึ่งหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรรายยอยที่มีผลผลิตตอไรต่ํา และโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่าํ และมีตนทุน
การผลิตสูง ในขณะที่น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม และจากการที่ปริมาณ
วัตถุดิบภายในประเทศไมแนนอนในแตละฤดูกาล อีกทั้งราคาวัตถุดิบยังคงมีความผันผวนซึ่งขึ้นอยูก ับปริมาณ
วัตถุดิบ สงผลตอประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิอยูในระดับต่ํา ในขณะที่มีตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้น
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 ๆ ที่จะใหผลผลิตในรูปของน้ํามัน
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามัน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น มีวัตถุดิบหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ ซึ่ง
เครื่องจักรดังกลาว บริษัทฯ สามารถใชกลั่นน้ํามันชนิดอืน่ ๆ ได เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว น้ํามัน
เมล็ดในปาลม น้ํามันขาวโพด และน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน เปนตน
- จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบมีทั้งหมดประมาณ 59 โรงงาน กระจายตัวอยูใกลแหลงปลูกปาลมใน
ภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล โดยในชวง 2 ปที่ผานมา มีการเพิ่มขึ้นของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมมากกวา 11 โรงงาน และโรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต สาเหตุที่โรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบจะกระจายอยูใกลแหลงปลูกปาลมนั้น เนือ่ งจากเมื่อตัดผลปาลมสดจากตนจะตองสงโรงงานสกัด
น้ํามันภายใน 24 ชั่วโมง หากปลอยทิ้งไวจะทําใหน้ํามันที่สกัดไดมีปริมาณและคุณภาพลดลง
โรงงานสกัดขนาดใหญจะสกัดน้ํามันดวยวิธีแยกเนื้อและเมล็ดออกจากกัน เพราะคุณภาพน้ํามันปาลม
ดิบที่ไดจะสูงกวาวิธีสกัดทั้งผลโดยรวมเนือ้ และเมล็ด ซึ่งใชกันมากในโรงงานสกัดขนาดเล็ก แตตนทุนการ
ผลิตก็สูงกวาประมาณ 1.80 บาทตอกิโลกรัม อีกทั้งน้ํามันที่ไดจะเปนน้ํามันผสมระหวางน้ํามันจากเนื้อปาลม
และน้ํามันจากเมล็ดในปาลม ทําใหเปนการยากที่จะกลัน่ แยกใหเปนน้ํามันบริสุทธิ์ในขั้นตอนตอไป น้ํามัน
ปาลมที่ผานกระบวนการนี้จงึ มีคุณภาพต่ําและราคาต่ํากวาน้ํามันทีไ่ ดจากการสกัดแยกเนื้อและเมล็ด
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- สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
ในชวงปที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีการนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศ แตมีการนําเขาน้ํามันประเภท
อื่น ซึ่งมีมูลคา คิดเปนสัดสวน รอยละ 1.35 ของมูลคาการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
ข. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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 มาใชกาซธรรมชาติทั้งหมดตั้งแตป
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. มีการนําน้าํ Condensate จากทุกสวนของโรงงานนํากลับเขามาใช ซึ่งสามารถลดการใชน้ําที่
ตองเติมไปในกระบวนการผลิตและเปนการลดปริมาณน้ําเสียทีเ่ กิดขึ้น
3. ทําการสรางรางรองรับน้ําฝนจากอาคารโรงงานเพื่อดึงน้ําจากสวนนี้เขาระบบน้ําดี เพือ่ ลดจํานวน
น้ําทิ้งเขาสูระบบบําบัด
4. ติดตั้งระบบดักไขมันและตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียกอนปลอยสูระบบบําบัด
สวน
น้ํามันที่ไดจากระบบดักไขมันจะสงกลับเขาสูกระบวนการผลิตใหม
5. มีการใชประโยชนน้ําที่ผานการบําบัดแลว เชน น้ําเสียจากบอสุดทายไปรดสวนปาลมของลูกคา
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6. มีการจัดการใหผูรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัด เชน ดูแลสภาพบอบําบัด คันบอ รวมไปถึง
การตรวจสอบระดับน้ํา เพื่อควบคุมและดูแลมิใหน้ํามีการไหลออกสูภายนอกโรงงาน
7. มีการตรวจติดตามคุณลักษณะน้ําเสียและปริมาณน้ําเสียกอนเขาและออกสูระบบบําบัด โดยเก็บ
ตัวอยางสงหองปฏิบัติการวิเคราะหพรอมมีที่ปรึกษาระบบบําบัด
8. น้ําจากการอุปโภคบริโภคจากบานพักพนักงานจะนําเขาสูระบบบําบัดน้าํ เสียของโรงงานทั้งหมด
มิใหมีการรัว่ ไหลออกสูภายนอกโรงงาน
9. โรงงานมีแผนการขุดลอกบอบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาสามารถรองรับปริมาณน้ํา
เสียไดอยางเพียงพอ
10. บริษัทฯ ไดมอบหมายใหสถาบันสิ่งแวดลอมไทยศึกษาหาแนวทางในการดําเนินการและดูแล
โรงงานอยางตอเนื่องเปนเวลา 2 ป
ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีคาใชจายในการลงทุนเพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมทั้งระบบประมาณ
21.78 ลานบาท อีกทั้งจากการที่บริษัทไดผานการตรวจรับรองระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO
14001 บริษัทยังคงมุงมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ในป 2548 บริษัทยังไดลงนามจางที่
ปรึกษาตอเนื่องจากป 2547 เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่จังหวัดตรัง ใหเปน
โรงงานสีเขียว โดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย การดําเนินงานโครงการดังกลาวนอกจากจะรักษา
สิ่งแวดลอมแลว ยังชวยพัฒนาชุมชนในแถบจังหวัดตรัง และชวยลดคาใชจายทีไ่ มจําเปนของบริษทั ไดอีกทาง
หนึ่งดวย
โรงงานผักและผลไมบรรจุกระปอง สิ่งที่เหลือจากการผลิต ไดแก เศษ เปลือกผลไม และน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต ในสวนของเศษและเปลือกซึ่งเปนพืชผลทางธรรมชาติสามารถยอยสลายเองได หรืออาจ
นําไปแปรสภาพเปนอาหารสัตว หรือเปนปุย ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในสวนของน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต โรงงานของบริษัทยอยทุกแหงมีบอบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และมีการตรวจสอบเปน
ระยะๆ นอกจากนี้บริษัทยอยยังไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก บริษทั SGS
YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES และ บริษัท BUREAU VERITAS
QUALITY INTERNATIONAL รวมทั้งไดรับ HACCP และ GMP “GOOD MANUFACTURING
PRACTICES” จากสํานักมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม (สมอ.)
4) งานที่ยังไมไดสงมอบ
-------ไมม-ี ------
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2.4 การวิจัยและพัฒนา
แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ไดมีสวนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งลูกคาทั่วไปและลูกคาอุตสาหกรรม การพัฒนางานตาง ๆ ดังกลาวทําให
เกิดบทบาทหนาที่ในการติดตามความเคลื่อนไหวของสินคาตางๆ ในทองตลาด คือ น้ํามันปาลมโอเลอีน เนย
เทียมและไขมันพืชผสม โดยการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพและวิจัยเพื่อพัฒนาสินคาที่ผลิตจากบริษัทใหมี
คุณภาพที่ทัดเทียมหรือดีกวาสินคาในทองตลาด
ทั้งนี้บริษัทไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริการลูกคา ซึ่งบริษัทมีเครื่องมือ
และอุปกรณตางๆ ที่ทันสมัย สามารถใหผลการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
คุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยมีการวิจัยหาสาเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นกับการผลิตและสงผล
กระทบมายังคุณภาพของสินคาที่ทําใหเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีแกไขและปองกัน ตลอดจนการ
คนควาหาวัตถุดิบตาง ๆ ที่มีคุณภาพดี เชน สารเคมี บรรจุภัณฑ ที่มีคุณภาพดีสามารถนํามาใชเพื่อการลดตนทุน
การผลิตของบริษัท โดยในป 2548 บริษัทไดนําเสนอบรรจุภัณฑรูปแบบใหมออกสูตลาด เชน “หยกกลอง” และ
“Mini Tin” เปนตน ซึ่งสามารถลดตนทุนของผลิตภัณฑและเปนการประหยัดคาใชจายใหกับลูกคาไดอีกดวย
และในป 2549 บริษัทฯ ไดวางตลาดผลิตภัณฑใหมเพื่อสุขภาพ ไดแก น้ํามันพืชที่ผลิตจากเมล็ดชา ภายใตตรา
สินคา “เนเชอเรล” (Naturel) นับเปนครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการวางจําหนายสินคาดังกลาว นอกจากนี้
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ก็ไดวางตลาดน้ําผักผลไมรวม 100% ภายใตตราสินคา
“ชูส” (Chooze) ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี นอกจากนี้บริษัทมีการนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000,
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และ ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) มาใช
ควบคุมการทํางานเพื่อใหสินคามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา ทั้งยังปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑในขั้นสุดทายที่จําหนายแกผูบริโภคโดยการควบคุมสุขลักษณะที่ดีและถูกตองในการผลิตสินคา
ตลอดจนมีการชวยพัฒนาสินคาตางๆ ใหเปนไปตามความตองการของลูกคาเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดโดย
ยึดหลักนโยบายคุณภาพของบริษัท ขณะนี้บริษัทกําลังดําเนินการเขาสูระบบ มอก.18001 ซึ่งเปนมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุมแนวทางในการลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายตอ
ผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอชุมชนใกลเคียง และคาดวาจะไดรับการ
รับรองภายในกลางป 2550
นอกจากการใหความสําคัญดานคุณภาพของผลิตภัณฑแลว บริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญของสังคมและ
สิ่งแวดลอมจากการที่บริษัทไดรับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 อีกทั้ง
บริษัทไดปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่จังหวัดตรัง ใหเปนโรงงานสีเขียว โดยรวมกับ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งเปนการดําเนินโครงการตอเนื่องจากป 2547 ทั้งนี้ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มี
คาใชจายของแผนกวิจัยและพัฒนา เปนจํานวนเงินประมาณ 11.31 ลานบาท

หนา 47 : LSTTG
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1)

ลักษณะสําคัญของทรัพยสิน

ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอย มีทรัพยสินที่ใชประกอบธุรกิจ สวนปาลมน้ํามัน โรงสกัดน้ํามันปาลม
ดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม และโรงกลั่นน้ํามันปาลม ตลอดจนโรงงานผลิตผักผลไมกระปองและน้ํา
ผลไม 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 25,009.77 ไร

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

109.04

4. อาคารสํานักงานสาขา อาคารโรงงาน 2 โรง สํานักงานสวน
บานพักพนักงาน
5. อาคารสํานักงานใหญ อาคารโรงงาน 2 แหง (ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรม

64.53

เปนเจาของ

บางปู จ.สมุทรปราการ และ จ.ตรัง) และ บานพักพนักงาน
6. โกดังคลังสินคา
7. เครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม

27.88
199.36

เปนเจาของ
เปนเจาของ
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- นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
เปนเจาของ
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ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
8. เครื่องจักรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม
จังหวัดตรัง
9. เครื่องจักรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม
จังหวัดกระบี่ รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเกษตร
10. ยานพาหนะของบริษัท
11. ยานพาหนะของบริษัทยอย
12. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงานของบริษัท
13. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงานของบริษัทยอย
14. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน
15. 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)
94.56

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เปนเจาของ

63.96

เปนเจาของ

3.10
15.65
2.95
20.35
178.84

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

58.1

ติดภาระจํานองที่
ธนาคารกรุงไทย เพื่อเปน
หลักประกันวงเงินสินเชื่อ
ภาระจํานองรวม 173.99
ลานบาท
ติดภาระจํานําที่
ธนาคารกรุงไทย เพื่อเปน
หลักประกันวงเงินสินเชื่อ
ภาระจํานํารวม 16.90 ลาน
บาท
เปนเจาของ

100.88

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

79.63
53.06
0.86

- ที่ดิน 68 ตารางวา

0.15
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ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
17. 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
18. 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
19. ไรจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ตั้ง หมูที่ 1 ต.ทุงหลวง อ.พราว จ.เชียงใหม
- ที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร 2 งาน 44 ตารางวา

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

หนา 50 : LSTTH

มูลคา
(ลานบาท)

26.18
30.81
43.12
1.58
1.50

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์

เปนเจาของ

เปนเจาของ

21.16
11.77
1.87
0.16

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

5.48

ติดภาระจํานองที่
ธนาคารกรุงไทย เพื่อ
เปนหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อภาระจํานองรวม
173.99 ลานบาท

11.54
8.75
1.08

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีการทําสัญญาเชาสวนปาลมจากบริษัทยอย คือ
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้
ที่ตั้งของสวนปาลม
พื้นที่
ระยะเวลาของสัญญา

: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี
: 21,456 ไร
: คูสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาโดยสงเปนหนังสือบอกกลาว
ลวงหนา 30 วัน

ทั้งนี้บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีที่ดินที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซึ่งบริษัท พันธ
ศรีวิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เชา
สวนปาลมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท พันธศรี จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
พื้นที่สัมปทาน
ระยะเวลาการใชประโยชน

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

บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
พื้นที่สัมปทาน
ระยะเวลาการใชประโยชน

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

เนื่องจากบริษัทยอยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,349 ไร คิดเปน รอยละ 48
ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,874.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลง
ในอีก 8 ปขางหนา และสวนเคียนซา 8,474.75 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในอีก 7 ปขางหนา แตสวนเคียนซา
ไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซึ่งอาจถูกปรับเงื่อนไขการเชา ทั้งนี้บริษัท พันธศรีวิวัฒนไดมีการบันทึกการตั้งสํารอง
คาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2549 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ
หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว
บริษัทยอยจะตองรับซื้อผลปาลมสดจาก
หนา 51 : LSTTH
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บุคคลภายนอกในสัดสวนสูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน
ประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น

ซึ่งอาจทําใหบริษัทยอย

2) นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร และมี
ชองทางการจัดจําหนายเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนเงินลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของสินทรัพย
รวม และบริษัทฯตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสงตัวแทนของ
บริษัทฯ เขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาว

หนา 52 : LSTTH
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2.6 โครงการในอนาคต
ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีแผนที่จะนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB
Treatment System) มาใช เพื่อเปนการลดอัตราการสูญเสียของน้ํามันปาลมที่ติดไปกับทะลายปาลม
เปลาที่ไมใชแลว นอกจากนีท้ ะลายปาลมเปลาหลังจากผานระบบการจัดการแลว ยังสามารถนํามาใช
เปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟาใชภายในโรงงาน
อีกทั้งบริษัทยอยมีแผนที่จะดําเนิน
โครงการการผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development
Mechanism: CDM) เพื่อขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมภิ าค โดยใชเศษวัสดุที่ไมใชแลวจาก
ขบวนการผลิตเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ําในการผลิตกระแสไฟฟา
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
โดยการออกแบบและปรับปรุงผังโรงงานและ
เครื่องจักร เพื่อใหขบวนการผลิตในแตละสวนมีความสอดคลองกันมากขึ้น ซึ่งจะทําใหโรงงาน
สามารถใชกําลังการผลิตที่มีอยูไดอยางเต็มที่

หนา 53 : LSTTI
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2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวา รอยละ 5
ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัท
ยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
นอกจากสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด และบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัดไดเชาพื้นที่นี้ทําสวนปาลมน้ํามัน โดยให
บริษัทยอยของบริษัทเชาสวนปาลมน้ํามันดังกลาวนี้อีกทอดหนึ่ง บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด ไดรับ
แจงจากสํานักงานธนารักษ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดกระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราช
พัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจง
ใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคา
เชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามเรื่อง
ดังกลาวยังอยูในระหวางการเจรจากับกรมธนารักษ โดยบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปนเจาของ
สัมปทานดังกลาว นอกจากนี้บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ยังไดมีการบันทึกสํารองคาเชาที่ดิน
ยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2549 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว
2) คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
----------ไมม-ี --------

3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
----------ไมม-ี --------
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2.8 โครงสรางเงินทุน
1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
- ทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 820 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 820 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทั้งนี้บริษัทบริษัทฯ ไดจําหนายหุน
ซื้อคืนออกไปครบตามจํานวนทั้งสิ้น 82 ลานหุนเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 โดยมี
กําไรจากการขายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 5.27 ลานบาท ซึ่งบันทึกอยูใน “สวนเกินทุนหุนซื้อคืน” ในสวน
ของผูถือหุน
- หุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ
--------ไมมี----------การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตาง
ดาว (Thai trust fund)
--------ไมมี----------หลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ
--------ไมมี---------- ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ
-------ไมมี----------
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2) ผูถือหุน
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2549 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกดังนี้
ลําดับ

ชื่อผูถือหุน
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
CIMB-GK SECURITIES PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA
นายสุรพันธ พัฒนพิฑูรย
นายเทพ รุงธนาภิรมย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
40.14
19.21
12.30
7.48
1.56
1.25
0.92
0.64
0.54
0.48

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ที่มา

หมายเหตุ :
1

บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือหุนตั้งแต
รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

ลําดับ
1

2
3
2

ชื่อผูถือหุน
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัทกาลาทีเอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 75.324
ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวมีนาย วัง ตา เลียง และภรรยา ถือหุนรอยละ 50.70
นาย วัง ชาง ยิง รอยละ 34.47 และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 14.83)
นาย วัง ตา เลียง (ถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รอยละ 0.34)
นาย วัง ชาง ยิง (ไมไดถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
50.71

24.50
24.50

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และดูแลงานดานการตลาดของบริษัทยอย โดย
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซียชื่อ Bursa Securities Malaysia Berhad ผูถือหุนรายใหญของ HAP SENG CONSOLIDATED
BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ถือหุนในสัดสวนรอยละ 54.84

หนา 56 : LSTTK

แบบ 56-1
3

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
1
Galatea Sdn Bhd.
38.90
2
Whang Shang Ying
29.18
3
Whang Yee Ling
27.20
4
Chen Mu Hsien
4.72
รวม
100.00
หมายเหตุ Galatea Sdn Bhd. ถือหุนโดย นายวัง ตา เลียง และ ภรรยา รอยละ 54.38, นายวัง ชาง ยิง รอยละ 30.78, นางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 13.24,
และ Lam Soon Properties Sdn. Bhd. รอยละ 1.60

3) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุน เปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว โดยบริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2548
ในอัตราหุนละ 0.03 บาท คิดเปนรอยละ 42.86 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานในป 2549 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 71.43 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสูงกวาป
2548 เนื่องจากผลการดําเนินงานของป 2549 สูงกวา ป 2548
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยังคงขึน้ อยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท
และสภาวะทางเศรษฐกิจดวย
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
นางศรุดา แจงศิริเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย กรรมการผูจัดการ
นายอําพล สิมะโรจนา กรรมการบริหาร
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร

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 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้งหมด 4
ชุด คือ
1.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายมีชัย วีระไวทยะ*
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวัง ตา เลียง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายสงคราม กระจางเนตร* กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางศรุดา 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
*หมายเหตุ นายมีชัย วีระไวทยะ, นายสงคราม กระจางเนตร, นางศรุดา แจงศิริเจริญ และ นายฐานทัต
พุทธสุวรรณ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการตั้งแตวนั ที่ 16 มีนาคม 2550 และบริษทั ฯไดดําเนินการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองของบริษัทฯแลวเสร็จในวันดังกลาวแลว
รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 และรายชื่อ
ของกรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสยั ทัศน ภารกิจ
กลยุทธ เปาหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึง
เปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
4. คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท
หนาที่
และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน
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6. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลและสาระสนเทศตางๆใหเปนไปตามกฎหมาย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
7. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผู
ถือหุนอยางนอยปละครั้ง
1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังตอไปนี้
1.
นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นางศรุดา แจงศิรเิ จริญ
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 มีสมาชิกประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน
4 ทาน และกรรมการบริหารจํานวน 1 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1.
นายมีชัย วีระไวทยะ
กรรมการอิสระในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน
2.
นายสงคราม กระจางเนตร
กรรมการอิสระ
3.
นางศรุดา แจงศิริเจริญ
กรรมการอิสระ
4.
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการอิสระ
5.
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาและอนุมตั ิ
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2. กระทําการอื่นใดที่เกีย่ วของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการจาก
คณะกรรมการบริษัท
3. คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
1.1.4 คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย มีสมาชิกประกอบดวย กรรมการอิสระ
จํานวน 4 ทาน และกรรมการบริหารจํานวน 1 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1.
นายมีชัย วีระไวทยะ
กรรมการอิสระในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
2.
นายสงคราม กระจางเนตร
กรรมการอิสระ
3.
นางศรุดา แจงศิริเจริญ
กรรมการอิสระ
4.
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการอิสระ
5.
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
1. พิจารณาหลักเกณฑในการจัดสรรหลักทรัพยใหกับ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงาน
2. กําหนดวิธีการและกฎเกณฑในการจัดสรรหลักทรัพยใหกับพนักงาน (ESOP : Employee
Stock Option Plan)
3. นําเสนอขอเสนอแนะการจัดสรรหลักทรัพยตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ
4. คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพยมวี าระการดํารงตําแหนง จนถึงโครงการเสร็จ
สมบูรณ
1.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการแตละทานจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อให
คณะกรรมการของบริษัทฯเพือ่ พิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการตองมีลักษณะไมตองหามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ
1.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม

ในป 2549 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานได
ดังนี้
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รายชื่อ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

วาระการ
ดํารงตําแหนง

2547-2550
2547-2550
2549-2552
2548-2551
2547-2550
2549-2552
2548-2551
2548-2551
2549-2552

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

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

วาระปกติ
4/4
2/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

วาระพิเศษ
3/3
0/3
2/3
3/3
3/3
0/3
3/3
3/3
3/3

รวม
7/7
2/7
6/7
6/7
7/7
4/7
7/7
7/7
7/7

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม

2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
เนื่องจากบริษัทฯมิไดมีคณะกรรมการสรรหา และไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ
ที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม ดังนั้นเมื่อมีตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารวางลง กรรมการแต
ละทานจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัทฯเพื่อพิจารณาและแตงตั้งเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ
ในสวนของผูถือหุนรายยอยสามารถใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการ โดยตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)

ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มอี ยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณีทบี่ ุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
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3) คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 ทาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,838,000 บาท

คาธรรมเนียมกรรมการ
ตําแหนง
ป 2549
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
569,000
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
232,000
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
703,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
703,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
703,000
กรรมการบริหาร
232,000
กรรมการผูจัดการ
232,000
กรรมการและผูจัดการฝายโรงงาน
232,000
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
232,000

- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย เปน
จํานวนเงิน 2,970,000 บาท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทจํานวน 7 ทาน เปนจํานวนเงิน 74,937,800 บาท
หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา

คาตอบแทนอืน่
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการบริหารและผูบริหาร สําหรับเงินกองทุน
สํ า รองเลี้ ย งชี พ นั้ น ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได รั บ สิ ท ธิ ใ นอั ต ราเดี ย วกั บ พนั ก งานอื่ น ๆ ส ว น
กรรมการบริหารไมไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

หนา 63 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4) การกํากับดูแลกิจการ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกร
ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและเปนไปตามนโยบายที่วาง
ไว จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ และใหสอดคลองกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
Policy on Corporate Governance
คณะกรรมการเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เปนสวนสําคัญในการนํามาซึ่ง
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การเคารพในสิทธิและความเทาเทียม
กันของผูถือหุน ความโปรงใสในการบริหารงาน การกําหนดนโยบายและการเปดเผยสารสนเทศ รวมไปถึง
โครงสราง บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดมีการเปดเผย
รายงานการกํากับดู แลกิจการที่ ดีไ วในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
รวมถึงการประกาศใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติแลว นอกจากนั้นบริษัทฯยังไดมอบหมาย
ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่สอดสองดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมทั้ง
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
2. สิทธิของผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน
Shareholders: Rights and Equitable Treatment
บริษัทเคารพสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมดวยความเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ
รายยอย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวม
ประชุมผูถือหุน บริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ในป 2549 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนที่สํานักงานใหญ
ของบริษัท โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ เพื่อใหผู
ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตาม
บริษัทฯยังไมสามารถใหขอมูลครบถวนสําหรับบางวาระในหนังสือนัดประชุมตามขอพึงปฏิบัติของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เชน ขอพิพาททางกฎหมายของบุคคลที่เสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการ วิธีสรรหากรรมการ ขอมูล
ประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
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นอกจากนั้นบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนไดใน
กรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเอง หรือสามารถแตงตั้งใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือ
หุนในกรณีดังกลาว
ในระหวางการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่
กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจดวยความ
ระมัดระวังรอบคอบ พรอมกับการปฏิบัติตามนโยบายการจายเงินปนผลตามที่ไดกําหนดไวใหแกผูถือหุน
3. สิทธิของผูมีสว นไดเสียกลุมตางๆ
Various Groups of Stakeholders
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน
ไดแก พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แต
เนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่
แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวย
ความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไวดังนี้
พนักงาน

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จกาวหนาของบริษัท บริษัทจึง
สนั บ สนุ น พั ฒ นาให พ นั ก งานทุ ก คนมี ค วามรู ค วามสามารถ นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ก ารดู แ ล
พนักงานอยางเสมอภาค มีการใหผลตอบแทนและ สวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม

ผูถือหุน

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เชื่อถือได และแนวแนที่จะสราง
กิจการใหมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพื่อเพิ่มมูลคาหุนใหกับผูถือหุน

เจาหนี้

บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินและขอตกลงตามที่มีตอเจาหนี้

ลูกคา

บริษัทไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึง
รักษาขอมูลที่เปนความลับของลูกคา และมีหนวยงานที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา
เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด

คูคา

บริษัทถือวาคูคาเปนผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดปฏิบัติตาม
สัญญาและเงื่อนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคูคา รวมถึงการกําหนดนโยบาย
ในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจกับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และยุติธรรม

คูแขง

บริษัทเนนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงขัน

สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม

บริษัทไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
และโครงการ “อนุรักษพลังงาน” ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่เกี่ยวของ ที่มี
แผนจะดําเนินการในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอม
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ ต อ
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กิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมยของ
กฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัด
บริษัทเชื่อมั่นวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวทางขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร
สรางงาน และสรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืนได
4. การประชุมผูถอื หุน
Shareholders’ Meeting
ในป 2549 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา
และออกเสียงในกิจการตางๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม
ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจําปพรอมงบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให
ผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วันทําการ ซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอตอการศึกษาขอมูล
กอนการประชุม โดยจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมสามัญที่ผานมา มีกรรมการเขารวมประชุม รวม 8 ทาน
ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน และกรรมการบริหาร 5 ทาน โดย
ประธานกรรมการไม สามารถมาเขาร วมประชุมไดเ นื่องจากติดภารกิจสําคั ญ อยางไรก็ตาม บริษัท จะ
ดําเนินการอยางดีที่สุดใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผู ถือหุน ประธานในที่ ป ระชุมได เ ป ด โอกาสใหผูถือหุ น มีสิทธิอยา งเทา เทีย มกัน ในการ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงใหขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัท
ตามวาระการประชุมที่กําหนดไว และยังกําหนดใหมีวาระอื่นๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอเพื่อใหที่
ประชุมพิจารณาได รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม โดย
ในป 2550 เปนตนไป บริษัทจะมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุน ผานทางเว็บไซตของบริษัทชื่อ
www.lamsoon.co.th เพื่อใหผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป
5. ภาวะผูนาํ และวิสัยทัศน
Leadership and Vision
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ ที่จะ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอแผนธุรกิจ
และผลการดําเนินงานของบริษัท และมีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน
เปาหมาย นโยบาย และงบประมาณในเรื่องที่สําคัญของบริษัท ซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้งติดตามผล
การปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอและกํากับดูแลเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจเปนไปตาม
เปาหมายและกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้นจึงจําเป นอยางยิ่งที่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีภาวะความเปนผูนํา มี
วิสัยทัศน และสามารถตัดสินใจไดอยางละเอียดรอบคอบ และเปนอิสระเพียงพอเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจ เพื่อจะสามารถ
ควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของบริษัทไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
Conflict of Interests
คณะกรรมการบริษัทดู แลมิให เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนิน ธุรกิจ เริ่มตั้งแต การจัด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี แ ละส ง เสริ ม ให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความซื่ อ สั ต ย แ ละยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธกี ารดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนํา
ขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก และหามซื้อหรือ
ขายหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพร
ตอสาธารณชนดวย
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จะตอง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับบริษัท รวมถึงใหกรรมการทุกทานรายงาน
การถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทผานคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ
และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
กันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัททุกไตรมาสอยางเครงครัด รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวใน
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
7. จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปนตอความมั่นคง
และความสําเร็จขององคกรในระยะยาว จึงมีการจัดทําระบบ ISO 9001:2000 ซึ่งเปนระบบเกี่ยวกับ
มาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการกับลูกคา รวมถึงการจัดทําระบบ HACCP ซึ่งเปนระบบ
มาตรฐานระหวางประเทศเรือ่ งความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง และ
ระบบ GMP ซึ่งเปนระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการทีด่ ีในการผลิตอาหาร ทั้งนี้เพือ่ ใหผูบริโภคมั่นใจใน
มาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนไดมกี ารปฏิบัติตามและพัฒนา
ระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง
เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ ซึ่งถือเปนหลักในการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนคุณภาพสินคาและการบริการแกลูกคา
และผูบริโภค นอกจากนั้น บริษัทยังไดรับการรับรองระบบการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 อีก
ดวย บริษทั เชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสรางและ
ยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดกําหนดและจัดทําแนวทางจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณ
อักษร โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางทีด่ ีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรบั ทราบ และไดจัดใหมี
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กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง อยางไรก็ตามในป 2550
บริษัทจะจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติงานในแตละปวา เปนไปตามทีก่ ําหนดหรือไม

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
Balance of Power in Board of Directors
การวางโครงสรางระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานจะตองมีความนาเชื่อถือและโปรงใส โครงสราง
ของคณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบชัดเจนและไมทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
กลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน
ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน และกรรมการอิสระ 4 ทาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจ
และการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสม โดยกรรมการอิสระดังกลาวตองสามารถแสดงความเห็น
ไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดมขี อกําหนด
จํานวนกรรมการที่เปนไปตามสัดสวนการถือหุนในบริษทั
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
Aggregation or Segregation of Positions
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมเปน
บุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ รวมถึงไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงแยก
หนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ซึ่งเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
และผูบริหารระดับสูงของบริษัท อยางไรก็ตามกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความเห็นตอการ
ดําเนินงานของบริษัท เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินการของฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง
และโปรงใส
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
Remuneration for Directors and the Management
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 4
ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปนผูทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง และนําเสนอคาตอบแทนของกรรมการ ตอ
คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่ อเสนอตอที่ ประชุมผูถือหุน เปน ผูอนุมัติ ทั้งนี้คาตอบแทนที่กํ าหนดจะ
พิจารณาใหเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ โดยจะหลีกเลีย่ งการจายที่
เกิน สมควร นอกจากนั้ น จะเปรี ย บเที ย บได กั บ บริษัท อื่ น ที่อ ยูใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ประสบการณ
ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการแตละทาน
สวนคาตอบแทนผูบริหาร จะเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กําหนด ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว จะตองสอดคลองกับ
ผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
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บริษัทไดเปดเผยจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวในรายงานประจําปและแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด นอกจากนั้น บริษัทยังไดเปดเผยจํานวนคาตอบแทนของกรรมการที่ไดรับจากบริษัทยอยไวใน
รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
11. การประชุมคณะกรรมการ
Board of Directors’ Meetings
โดยปกติ บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย หรือประธาน
กรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และจะมีการกําหนด
ตารางการประชุมคณะกรรมการวาระปกติไวเปนการลวงหนา โดยบริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบ
วาระการประชุมคณะกรรมการที่เพียงพอ พรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี ใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอย
กวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวางการประชุม ประธาน
คณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ โดยจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผูบริหารที่
เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด
บันทึกรายงานการประชุมมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น
และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ ประชุมก็จะถูก จัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผู ที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบได
ในป 2549 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7
ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

วาระการ
ดํารงตําแหนง

2547-2550
2547-2550
2549-2552
2548-2551
2547-2550
2549-2552
2548-2551
2548-2551
2549-2552

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

วาระปกติ
4/4
2/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

วาระพิเศษ
3/3
0/3
2/3
3/3
3/3
0/3
3/3
3/3
3/3

รวม
7/7
2/7
6/7
6/7
7/7
4/7
7/7
7/7
7/7

ในป 2549 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 2 ครั้ง
ไดแก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 และวันที่ 21 มิถุนายน 2549
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บริษัทยังไมไดมีการกําหนดชัดเจนถึงจํานวนบริษัทสูงสุดที่ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการ
ผูจัดการจะดํารงตําแหนงได เพียงแตแจงขอมูลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีหนังสือ เลขที่ บจ. (ว)
50/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ซึ่งระบุวาศูนยพฒ
ั นาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนเห็นวา
กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท ในขณะที่
แนวทางของตางประเทศนั้นแบงเปน 3 กรณีคือ กรณีทเี่ ปนกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director ED) หรือ Full Time Director ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท กรณีที่เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
(Non-Executive Director – NED) หรือกรรมการมืออาชีพ (Professional Director) ใหดํารงตําแหนงไดไม
เกิน 6 บริษัท และกรณีที่เปนประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว บริษัทเห็นวากรรมการ
สวนใหญยังสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ
12. คณะอนุกรรมการ
Committees
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปน
กรรมการอิสระ โดยมีการประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2549 มีการประชุมทั้งสิ้น 4
ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ
และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง
ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทอยางนอยปละ 2 ครั้ง และประสานงานกับผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่
เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และ
โปรงใส
ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการมี มติมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในงบ
การเงินรายไตรมาสและนําออกเผยแพรได สวนงบการเงินประจําปยังคงใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
อนุมัติกอนเผยแพรตามที่ปฏิบัติอยูเดิม
คณะกรรมการไดแต งตั้งคณะอนุก รรมการ 2 คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการพิจารณาค าตอบแทนและ
คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย โดยประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน
และไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการทั้ง 2 ในขณะที่ยังไมมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหา ในป 2549 คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Controlling System and Internal Audit
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
จึงไดมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธระหวางหนวยงาน
ภายในองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหนง มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน
ของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจาก
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กัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหบริษัทวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนบริษัท
ตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ใหทําหนาที่ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทแทนแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรม
ทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงได
กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตาม
เวลาที่กําหนดไว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งสิ้น รายละเอียดการ
ควบคุมภายในไดปรากฏอยูแลวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดย
ผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต
ละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอ
แผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
14. รายงานของคณะกรรมการ
Directors’ Reporting
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให
มั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะรักษาไวซึ่งทรัพยสินและ
เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตองตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุง มัน่
ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใต
ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูล
สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปน
สาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นา
พอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัท
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ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยความเห็นดังกลาวปรากฏอยูในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

15. ความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ
Relations with Stakeholders
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงาน
ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผู
ถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย ใน
สวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่อง
ดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหผูจัดการฝายการเงินและผูชวยกรรมการผูจัดการ ทํา
หนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผู
ลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือ
จดหมายอิเลคโทรนิคส secdept@lamsoon.co.th และในป 2550 นี้ บริษัทไดเพิ่มชองทางการติดตอใหกับผู
ลงทุนอีกชองทางหนึ่ง โดยผูลงทุนสามารถติดตอผานเว็บไซตของบริษัทชื่อ www.lamsoon.co.th
5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตน
ดังนี้
1. ใหความรูแ กกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตอ งรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
2. ใหผบู ริหารของบริษัทฯรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัทฯทุก
ไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแก
ผูอื่น รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหาก
มีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณะชน
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6) บุคลากร
จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ
103 คน
พนักงานประจําโรงงานบางปู
310 คน
พนักงานประจําโรงงานตรัง
86 คน
รวมทั้งหมด
499 คน
ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
- พนักงานสํานักงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และโบนัส
- พนักงานขายจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง คาน้ํามันรถ คาเบี้ยประกันรถ คายางรถ และโบนัส

คา

- พนักงานโรงงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือคาแรง เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และโบนัส
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 213 ลานบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เนื่องจากบริษัทฯ ไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้งผาน
การรับ รองระบบประกั น คุ ณ ภาพด า นความปลอดภั ย ของอาหาร (HACCP) และการรั บ รองระบบ
มาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่จังหวัดตรัง
ใหเปนโรงงานสีเขียว โดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดรับการรับรองมาตรฐาน
Kosher ซึ่งเปนระบบคุณภาพมาตรฐานดานอาหารของชาวยิว ในป 2549 ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ดานการสงออก ทั้งนี้จากระบบประกันคุณภาพดังกลาว บริษัทฯไดมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานใน
การทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง
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2.10 การควบคุมภายใน
บริษัทไดมีรายงานการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของผูสอบบัญชีขอ 7 รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
สอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และไดมีการ
รายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส ยกเวนในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 ซึ่งมิไดมีการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปนี้
นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
กรรมการตรวจสอบ
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมี
การประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สรุปไดดังนี้
1. อนุมั ติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ พบวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวน และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหลงนาม
อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสเพื่อนําออกเผยแพรไดตามที่เสนอ สวนงบการเงินประจําปยังคงใหคณะกรรมการเปนผู
พิจ ารณาอนุ มั ติ ก อ นเผยแพร ตามที่ ป ฏิบั ติ อ ยูเ ดิม ทั้งนี้เ พื่อ ใหส อดคลอ งกั บ มาตรฐานการบั ญชีฉบั บที่ 52 เรื่อ ง
เหตุการณภายหลังวันที่งบการเงิน
3. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในบริษัทฯ ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอฝายบริหาร เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม รวมทั้งการติดตามการปรับปรุงและแกไขอยางตอเนื่อง โดยในป
2549 สรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแล
กิจการที่มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
4. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มปี ระโยชน
ตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ
6. พิจารณาตออายุสัญญาจางสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ออกไปอีก 2 ป สิ้ น สุ ด สัญญาครั้ งตอ ไปในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2550 รวมถึ งกํา หนดค าตรวจสอบ และแผนงาน
ตรวจสอบประจําป 2549
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7. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เพื่อแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2549 ตอไป พรอมกับเสนอ
คาสอบบัญชีสําหรับป 2549
8. พิ จ ารณาแบบสํ า รวจเรื่ อ งการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นโดยอิ ง ตามแนวของ The
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ซึ่งสํารวจโดยตลาดหลักทรัพยฯ และ
รับทราบผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีคะแนนอยูในอันดับดี ทําใหใชเปนแนวทางประเมิน
วาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมากนอยเพียงใด
9. พิจารณาแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ (AGM) ประจําป 2549 ตามแบบประเมิน
AGM Check List ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนได
จัดทําขึ้น และรับทราบผลการประเมินดังกลาวโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พบวาสวนใหญบริษัทฯ ไดมีการ
ปฏิบัติแลว
10. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44
เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการ
ตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรและรักษาผลประโยชนของผู
ถือหุน ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยปราศจากการ
ละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งบริษัทฯ ตองพึงปฏิบัติ

นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกัน
บริษัทฯไมมีรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 7

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมและแผนกผลิตเนยเทียมและไขมันพืช
ผสมของบริษัท ซึ่งบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยที่มีโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบที่มีคุณภาพ สงมอบตรงเวลา และเปนคูคาที่ดี ประกอบกับปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศบาง
ฤดูกาลมีไมเพียงพอตอการใชน้ํามันปาลมดิบของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม และการนําเขาตองขออนุมัติจาก
ภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความจําเปนตองซื้อน้ํามันปาลมดิบจากบริษัทยอย
3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2549 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม คิดเปน รอยละ 26.38 ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาด
และเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไป
ตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
เปนผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการ
ซื้อจากผูขายรายอื่นๆ
4. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทฯจะเขามาถือ
หุน และเปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เนื่องจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม เปนบริษัทที่มีสวนปาลมใหญที่สุดในประเทศไทย และเปนหนึ่งในบริษัทที่มีการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่มี
คุณภาพ นอกจากนั้นบริษัทก็มีการใชน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของรัฐ
เกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงรายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขาง
ลําบาก อยางไรก็ตามบริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจากผูขายรายอื่น
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2.12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1) งบการเงิน : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมา
- สรุปรายงานการสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี
ชื่อสํานักงาน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชี
ที่ตั้ง

โทรศัพท
โทรสาร

นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
3459
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 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบ ไมมีเงื่อนไข
- ตารางสรุปงบการเงิน
งบการเงินรวมนี้ เปนการรวมงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท
ฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 69.96 และ 96.79 ตามลําดับ
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2549
จํานวนเงิน
%
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินสดฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม/บริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สงู
กวาราคาตามบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินรวม
2548
จํานวนเงิน
%

2547
จํานวนเงิน
%

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2547
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

195,379
83,207
586,451
2,190
851,148
33,842
1,752,216

5.48
2.33
16.44
0.06
23.86
0.95
49.12

268,545
550,803
1,793
820,970
27,624
1,669,734

8.05 194,217
16.52 586,329
0.05
3,196
24.62 1,220,340
0.83
14,349
50.07 2,018,430

5.22
56,144
15.77 540,434
0.09
1,243
32.82 513,022
0.39
13,474
54.28 1,124,316

2.10
20.27
0.05
19.25
0.50
42.19

27,408
404,849
3,537
434,034
14,948
884,776

1.17
56,933
17.31 454,363
0.15
979
18.56 758,065
0.64
2,627
37.84 1,272,968

2.07
16.54
0.04
27.60
0.10
46.35

14,956
1,544,752
239,804

0.42
43.30
6.72

14,351
1,406,135
242,254

0.43
14,138
42.17 1,424,888
7.26 259,690

- 1,098,211
0.38
656
38.32 441,054
6.98
-

41.21 1,009,768
0.02
701
16.55 442,543
-

43.19 1,011,803
0.03
618
18.93 460,861
-

36.84
0.02
16.78
-

900
14,489
1,814,900
3,567,116

0.02
0.40
50.87
100.00

900
1,302
1,664,943
3,334,677

0.03
900
0.04
689
49.93 1,700,304
100.00 3,718,735

หนา 79 : LSTTO

0.02
0.02
636 0.02
417 0.02
441 0.02
45.72 1,540,558 57.80 1,453,430 62.16 1,473,722 53.65
100.00 2,664,874 100.00 2,338,205 100.00 2,746,690 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2549
จํานวนเงิน
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมธนาคาร
เจาหนี้การคา
เจาหนี้บริษัทรวม
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินปนผลคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

%

งบการเงินรวม
2548
จํานวนเงิน
%

851,574
197,640
124,232
30,218
32,603
100,541
121,881
1,458,689

23.87
5.54
3.48
0.84
0.91
2.82
3.41
40.89

802,928
163,579
2,705
212,884
30,424
15,241
59,031
99,403
1,386,196

132,933

3.72

201,546

18,748
5,032
1,615,402

0.52
0.14
45.28

17,028
1,627
1,606,397

2547
จํานวนเงิน
%

24.08 981,248
4.90 206,858
0.08
6.38 156,210
0.91
30,120
0.46
9,275
1.77
82,936
2.98
49,513
41.56 1,516,159
6.04

615,630

0.51
15,308
0.05
545
48.17 2,147,643

หนา 80 : LSTTO

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2547
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

26.39 515,000
5.56 127,844
- 107,617
4.20
69,650
0.81
25,433
0.25
24,064
2.23
75,076
1.33
81,996
40.77 1,026,679

19.32
4.79
4.04
2.61
0.95
0.90
2.81
3.07
38.52

470,000
99,061
2,183
171,900
25,404
8,020
25,636
60,053
862,257

-

-

69,650

0.41
0.01
5,032
57.75 1,031,711

0.19
38.71

1,473
933,380

16.55

20.10 665,000
4.24 120,534
0.09 25,065
7.35 114,450
1.09 25,424
0.34
6,578
1.10 29,609
2.57 42,052
36.87 1,028,713
2.98

24.21
4.39
0.91
4.17
0.93
0.24
1.08
1.53
37.45

458,050

16.68

0.06
39.92 1,486,763

54.13

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2549
จํานวนเงิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
สํารองหุนทุนซื้อคืน
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
หัก หุนทุนซื้อคืน
รวมสวนของผูถือหุน – สุทธิ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

%

งบการเงินรวม
2548
จํานวนเงิน
%

2547
จํานวนเงิน %

820,000 22.98
820,000 22.98
241,970 6.78
5,269 0.14
(2,631) (0.07)

820,000
820,000
241,970
8,305
(2,922)

24.59
24.59
7.26
0.25
(0.09)

820,000
820,000
241,970
(3,092)

22.05
22.05
6.51
(0.08)

83,160 2.33
485,394 13.60
1,633,163 45.78
1,633,163 45.78
318,552 8.96
1,951,714 54.71
3,567,116 100.00

70,748
26,619
266,725
1,431,444
(26,619)
1,404,826
323,455
1,728,281
3,334,677

2.12
0.80
8.00
42.93
(0.80)
42.13
9.70
51.83
100.00

68,054
260,608
1,387,540
(127,613)
1,259,927
311,165
1,571,092
3,718,735

1.83
7.01
37.31
(3.43)
33.88
8.37
42.25
100.00

หนา 81 : LSTTO

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2547
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

820,000
820,000
241,970
5,269
(2,631)

30.77
30.77
9.08
0.20
(0.09)

820,000 35.07
820,000 35.07
241,970 10.35
8,305 0.36
(2,922) (0.12)

820,000 29.85
820,000 29.85
241,970 8.81
(3,092) (0.11)

82,000
3.08
486,554 18.25
1,633,163 61.28
1,633,163 61.28
1,633,163 61.28
2,664,874 100.00

70,748 3.03
26,619 1.14
266,725 11.41
1,431,444 61.22
(26,619) (1.14)
1,404,826 60.08
1,404,826 60.08
2,338,205 100.00

68,054 2.48
260,608 9.49
1,387,540 50.52
(127,613) (4.65)
1,259,927 45.87
1,259,927 45.87
2,746,690 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2549
จํานวนเงิน
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรจากการขาย
รายไดอื่นๆ
คาตอบแทนกรรมการ
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป

5,303,642
(4,348,183)
955,459
(575,544)
379,915
42,693
(12,173)
410,435
410,435
(64,984)
(63,534)
281,916
(52,985)
228,930

%

งบการเงินรวม
2548
จํานวนเงิน
%

2547
จํานวนเงิน
%

100.00 5,114,262 100.00 5,080,923
(81.98) (4,467,520) (87.35) (4,347,199)
18.01
646,742 12.65 733,724
(10.85) (509,151) (9.96) (516,284)
7.16
137,591 2.69 217,439
0.80
31,468 0.62
50,172
(0.22)
(11,978) (0.23) (11,803)
7.74
157,081 3.07 255,808
7.74
157,081 3.07 255,808
(1.22)
(52,998) (1.04) (33,369)
(1.19)
(27,036) (0.53) (31,660)
5.31
77,047 1.51 190,780
(0.10)
(23,167) (0.45) (56,628)
4.31
53,879 1.05 134,152

หนา 82 : LSTTO

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2547
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

100.00 4,453,012 100.00 4,048,681 100.00 4,244,418
(85.56) (3,902,317) (87.63) (3,749,345) (92.61) (3,939,532)
14.44 550,695 12.36 299,336 7.39 304,886
(10.16) (356,475) (8.00) (237,895) (5.88) (256,311)
4.28 194,220 4.36
61,441 1.52 48,575
0.99
29,111 0.65
12,936 0.32 36,973
(0.23)
(3,838) (0.08)
(3,838) (0.09) (3,653)
5.03 219,493 4.92
70,539 1.74 81,895
84,322 1.89
19,361 0.48 81,773
5.03 303,815 6.82
89,900 2.22 163,668
(0.66) (34,746) (0.78) (28,001) (0.69) (16,581)
(0.62) (40,138) (0.90)
(8,020) (0.20) (12,936)
3.75 228,930 5.14
53,879 1.33 134,152
(1.11)
2.64 228,930 5.14
53,879 1.33 134,152

100.00
(92.82)
7.18
(6.04)
1.14
0.87
(0.09)
1.93
1.93
3.86
(0.39)
(0.30)
3.16
3.16

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท

กําไร(ขาดทุน) สุทธิตอหุน(บาท)
มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน)
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
(ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการ
เปรียบเทียบ)

2549
จํานวนเงิน
0.28
1.00
816,651,972

%

งบการเงินรวม
2548
จํานวนเงิน
%
0.07
1.00
757,585,556

2547
จํานวนเงิน %
0.18
1.00
738,000,000

หนา 83 : LSTTO

2549
จํานวนเงิน
0.28
1.00
816,651,972

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2548
2547
%
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน
%
0.07
0.18
1.00
1.00
757,585,556
738,000,000

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบการเงินรวม
2548

2549
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี

2547

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2547

228,930

53,879

134,152

228,930

53,879

134,152

136,401
17,881

140,530
17,436

133,142
15,434

47,173
-

48,110
-

49,359
-

(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ที่ยังไมเกิดขึ้น

129

(249)

444

(24)

(110)

(206)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวร
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สวนแบง (กําไร) ของบริษัทยอยสุทธิจากภาษีเงินได
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การคา
- ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ
- สินคาคงเหลือ
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- สินทรัพยอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

2,268
(26,525)
(2,297)
1,720
3,559
5,065
52,985

5,156
11,477
1,720
(607)
1,766
23,167

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

2,150
78,629
3,559
(11)
(84,322)
-

360
(9,216)
(607)
(2)
(19,361)
-

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

420,118

254,277

372,707

197,534

73,053

89,244

(37,552)
(428)
(3,653)
(6,106)
(13,186)
34,084
(2,705)
77,081
467,653

32,999
1,419
387,893
(14,919)
(613)
(36,360)
2,705
27,199
654,600

หนา 84 : LSTTO

(150,829) (137,737)
2,522
(705)
(346,332) (79,066)
4,666
1,474
1,396
(219)
(37,026)
28,808
- 105,434
(21,265)
82,992
(174,161) 198,515

49,148 (152,451)
499
554
333,247 (193,599)
(12,321)
(705)
24
(172)
(21,356) (18,932)
(22,883) (3,435)
17,549 (10,947)
416,961 (290,443)

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแกกิจการ
ที่เกี่ยวของ
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย/รวม
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

งบการเงินรวม
2548

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2547

2547

(663)

(839)

-

3,000

(83,207)
(276,445)
(47,679)
2,996
(404,999)

(135,304)
11,760
(124,383)

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

(41,522)
(47,679)
283
43,895
(42,023)

48,647

(178,320)

560,252

45,000

56,300
(213,956)
23,583
(50,394)
(135,820)

(357,801)
109,299
(29,067)
(455,889)

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

(171,900)
23,583
(24,439)
(127,756)

(73,166)

74,328

(8,277)

28,736

(29,525)

10,327

268,555
195,379

194,217
268,545

202,494
194,217

27,408
56,144

56,933
27,408

46,606
56,933
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(3,057)

-

(33,155) (102,026)
- (406,498)
3,364
25,822
21,483
96,671
(11,366) (386,030)

(195,000)

495,000

- 395,000
(330,950) (92,500)
109,299
(18,470) (110,700)
(435,121) 686,800
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2549
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย

งบการเงินรวม
2548

2547

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2547

195,379
195,379

268,545
268,545

194,217
194,217

56,144
56,144

27,408
27,408

56,933
56,933

64,381
47,065

54,234
24,708

36,424
57,761

34,723
24,245

29,160
6,269

14,712
26,811
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- อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)
งบการเงินรวม
2549
2548
2547
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.20
1.20
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.59
0.59
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
0.33
0.45
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
8.72
8.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
41
43
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ (เทา)
10.93
8.16
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)
33
44
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
23.90
23.51
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
15
15
CASH CYCLE (วัน)
100
115
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
18.02
12.65
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
7.74
3.07
อัตรากําไรอื่น (%)
0.00
0.00
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
113.53 416.73
อัตรากําไรสุทธิ (%)
4.26
1.05
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
12.44
3.27
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
6.63
1.53
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
24.76
13.73
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.56
1.46
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
0.83
0.93
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
9.17
13.86
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
6.32
1.70
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (CASH
8.20
8.62
BASIS) (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (ตามปที่จาย) (%)
10.71
35.71
อัตราการจายเงินปนผล (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (%)
71.43
42.86
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งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2547

1.33
0.52
(0.17)
10.80
33
11.01
33
24.49
15
97

1.10
0.58
0.21
9.21
39
58.77
6
23.18
16
67

1.02
0.50
0.44
9.22
39
27.09
13
30.38
12
85

1.24
0.50
(0.37)
10.93
33
24.48
15
25.11
14
80

14.44
5.03
0.00
(68.08)
2.61
8.71

12.37
4.93
1.85
90.44
5.01
15.07

4.50
22.20
1.72

9.15
62.50
1.83

2.12
22.58
1.61

5.70
41.96
1.85

1.37
(3.27)
1.17
(0.73)

0.63
7.87
6.32
6.71

0.66
16.18
1.43
9.58

1.18
(15.74)
0.59
(2.15)

83.33
41.67

10.70
71.35

35.71
42.86

83.33
41.67

7.39
7.18
1.74
1.93
0.47
1.87
591.11 (354.65)
1.32
3.07
4.04
10.74
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งบการเงินรวม
2549
2548
2547
ขอมูลตอหุน (ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
2.39
2.28
2.13
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
0.28
0.07
0.18
เงินปนผลตอหุน (ตามปที่จาย) (บาท)
0.03
0.025
0.15
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (บาท)
0.20
0.03
0.075

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2547
1.71
0.28
0.03
0.20

1.85
0.07
0.025
0.03

1.71
0.18
0.15
0.075

2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
2.1 ผลการดําเนินงาน
ในป 2549 ผลผลิตทะลายปาลมสดทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณรอยละ 48.08 เปน 6.54 ลานตัน ทํา
ใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,167,126 ตัน เพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ 48.88 จากป 2548 มีผลใหตนทุน
วัตถุดิบลดลง และทําใหตนทุนขายของบริษัท และบริษัทยอยลดลง จากรอยละ 87.35 ในป 2548 เปนรอยละ
81.98 ในป 2549 หรือลดลงรอยละ 2.67 เมื่อเทียบกับป 2548 ในขณะที่รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 3.70

ในสวนของบริษัทฯนั้น ราคาน้ํามันปาลมดิบที่ลดลง จะสงผลกระทบตอราคาขายของบริษัทฯดวยเชนกัน โดย
ทําใหราคาขายถัวเฉลี่ยของบริษัทฯลดลงรอยละ 8.47 ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ 10.10 อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาราคาขายถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ จะลดลง แตลดลงในอัตราที่นอยกวาตนทุนน้ํามันปาลมดิบ จึงทําใหกําไร
ขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.39 ในป 2548 เปน รอยละ 12.37 ในป 2549
สําหรับบริษัทยอยนั้น จากการที่ปริมาณผลผลิตของปาลมสดโดยรวมทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.08
สงผลกระทบตอราคาผลปาลมสดโดยเฉลี่ยในป 2549 ลดลงจากป 2548 และทําใหบริษัทยอยสามารถเพิ่ม
ปริมาณการซื้อผลปาลมสดไดถึงรอยละ 260.60 ประกอบกับผลผลิตจากสวนของบริษัทยอยเองก็เพิ่มขึ้นรอยละ
41.26 จึงทําใหมีผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2548 ถึงรอยละ 85.91 มีผลตอตนทุนขายที่
ลดลงจากรอยละ 70.01 ในป 2548 เปน 65.73 ในป2549

หนา 88 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

จากเหตุการณดังกลาวขางตน สงผลใหผลการดําเนินงานในป 2549 ของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ
228.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 175.05 ลานบาท คิดเปน เพิ่มขึ้นรอยละ 324.89 และทําใหอัตรากําไรสุทธิใน
ป 2549 เทากับ รอยละ 4.32 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปกอนที่รอยละ 1.05
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขาย :
2549
บริษัทฯ
4,114.61
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (UPOIC)
71.61
อาหารสากล (UFC)
1,117.42
รวม
5,303.64

(ลานบาท)
2548
2547
4,048.68
4,244.42
33.09
43.63
1,032.49
792.87
5,114.26
5,080.92

รายได จากการขายของบริษัทฯและบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 189.38 ลานบาท คิด เป น รอยละ 3.70
เนื่องมาจากรายไดจากการขายในสวนผลิตภัณฑของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 65.93 ลานบาท โดยมาจาก
ปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ 10.10 ในขณะที่ราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยลดลงรอยละ 8.47 ทั้งนี้มีผล
มาจากปริมาณผลปาลมสดทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.08 เมื่อเทียบกับปกอน
ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 123.45 ลานบาท มาจาก
- บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) จํานวนเงิน 38.52ลานบาท คิด
เปนรอยละ 116.41 ซึ่งเนื่องมาจากยอดขายน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีสัดสวนการขายถึงรอยละ 86.5 ของ
รายไดจากการขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป 2548 ถึงรอยละ 66.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณขาย
น้ํามันปาลมดิบที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 69.8
- บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC) จํานวนเงิน 84.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.23
โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากการขายในประเทศถึงรอยละ 21.23 ซึ่งเนื่องมาจากผลิตภัณฑ น้ําผลไม และ
กาแฟ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 37.52 ในขณะที่รายไดจากการสงออกซึ่งคิดเปนรอยละ 46 ของ
รายไดจากการขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.95 ซึ่งมีผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยน โดย
คาเงินบาทแข็งค าขึ้นเมื่อเทีย บกับเงินดอลลารสหรั ฐคิดเปน รอยละ 5.57 เมื่อเทีย บกับป 2548
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นอกจากนั้นบริษัทยอยของ UFC ซึ่งมีสัดสวนการสงออกถึงรอยละ 92 ของรายไดจากการขาย
ทั้งหมด ก็มีผลกระทบในเรื่องดังกลาวเชนเดียวกัน
รายไดอื่น : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ
จํานวน 42.69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.80 ของรายไดรวม โดยเพิ่มขึ้น 11.23 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 35.67 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ จํานวนเงิน 16.17 ลานบาท โดยสาเหตุมาจาก
บริษัทมีรายไดที่เกิดจากการผิดสัญญาการติดตั้งเครื่องจักร, รายไดจากการขายเศษกะลาปาลม และ
เศษวัสดุตางๆ ซึ่งไมใชเปนการดําเนินงานตามปกติ
บริษัทยอย มีรายไดจากการโอนกลับสํารองเผื่อการลดมูลคาสินคาจํานวน 28.02 ลานบาท ซึ่งเปน
การสํารองมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2548 ที่มีราคาต่ํากวาตลาด เนื่องจากในป 2548 ปริมาณ
ผลผลิตปาลมสดที่ลดลง และจํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่เพิ่มขึ้น ทําใหมีการแขงกันซื้อผล
ปาลมสด สงผลใหราคาปรับตัวสูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตสูง ในขณะที่ราคาขายปรับตัวสูงขึ้นใน
อัตราที่ต่ํากวาตนทุนการผลิต นอกจากนั้นบริษัทยอยยังมีรายไดดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจํานวน 4.31
ลานบาท ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในปที่ผานมา รวมถึงการเพิ่มการ
ลงทุนในตราสารทางการเงินที่ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวา นอกจากนี้ ในป 2549 บริษัทยอยไมมี
กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร ดังนั้น กําไรจากการขายทรัพยสินถาวรจึงลดลงจากปที่แลว 1.96
ลานบาท
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 81.98 ของรายไดจากการ
ขาย ในขณะที่ป 2548 คิดเปนรอยละ 87.35 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากราคาตนทุนวัตถุดิบของบริษัท
และบริษัทยอยลดลง โดยมาจากการลดลงของบริษัทฯรอยละ 10.45 และของบริษัทยอยรอยละ
11.06 ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากปริมาณผลปาลมสดในประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.08 เมื่อเทียบกับ
ปกอน
คาใชจายในการขายและบริหาร : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหาร
เทากับ 597.86 ลานบาท เทียบกับ 512.91 ลานบาท ในป 2548 เพิ่มขึ้น 84.95 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 16.56 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 109.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.57
เนื่องจาก ในเดือน มีนาคม 2549 บริษัท ไดเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ UFC ภายในประเทศ
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ภายในประเทศ ซึ่งมีผลใหคาใชจายในการขาย คาใชจายสงเสริมการขาย และคาขนสงเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนเงิน 44.3 ลานบาท นอกจากนั้นเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น 47.2 ลานบาท

ดอกเบี้ยจาย : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจาย 64.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.99 ลาน
บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.62 จากปกอน ในจํานวนเงินดังกลาวเปนของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้น 6.75
ลานบาท และของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 5.24 ลานบาท ซึ่งเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยในป 2549 มี
ทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2548
กําไร
กําไรขั้นตน : จากการที่รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 ในขณะที่ตนทุนขายลดลงรอยละ
2.67 เมื่อเทียบกับ ป 2548 จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น จากรอยละ
12.65 ในป 2548 เปนรอยละ 18.02 ในป 2549
กําไรจากการดําเนินงาน : การที่อัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการขายและรายไดอื่น ในขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ
0.89 ของรายไดจากการขาย สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นถึง 253.35 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 161.29 เมื่อเทียบกับป 2548 โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับรายไดจาก
การขายของบริษัทและบริษัทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น จากรอยละ 3.07 ในป 2548 เปนรอยละ 7.74 ในป
2549
กําไรสุทธิ : จากการที่ อัตรากําไรขั้นตน และ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นดวยเหตุผล
ดังกลาวขางตน จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 175.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ
324.89 และมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมอยูที่รอยละ 4.32 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 1.05 ใน
ป 2548
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2549 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2548 ใน
อัตราหุนละ 0.03 บาท คิดเปนรอยละ 42.85 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมีการจาย
จากผลดําเนินงานของป 2547 ในอัตราหุนละ 0.075 บาท คิดเปนรอยละ 41.67 ของกําไรสุทธิ ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดวาจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ
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40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป อยางไรก็ตามในระหวางป 2549 บริษัทฯไมมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาล
ในสวนของบริษัทยอยนั้น ในป 2549 มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2548
ในอัตราหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 85.47 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมีการจาย
จากผลดําเนินงานของป 2547 ในอัตราหุนละ 3 บาท คิดเปนรอยละ 69.77 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปน
จํานวนเงินที่ต่ํากวา โดยมีสาเหตุเนื่องจากผลการดําเนินงานของป 2548 ต่ํากวาป 2547 อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการจายเงินปนผลในอัตราที่สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่ง
กําหนดไวที่รอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี นอกจากนี้ในระหวางป 2549 บริษัทยอยมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงวดครึ่งปแรกของป 2549 ในอัตราหุนละ 1 บาท
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ
มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 2.00 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ
816.65 ลานหุน) ในขณะที่ป 2548 มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 1.85 บาท (คํานวณจากจํานวน
หุน สามั ญ ถัว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ าหนั ก สุ ท ธิ 757.59
ล า นหุน ) ซึ่ ง เนื่อ งมาจากกํ า ไรสุ ทธิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนั้นในระหวางป 2549 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซื้อคืนทั้งหมดแลว ทําใหจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในป 2549 มีปริมาณมากกวาป 2548 สงผลใหมูลคาตามบัญชีตอหุน
เพิ่มขึ้นนอยกวากําไรสุทธิตอหุนที่เพิ่มขึ้น
2.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 3,567.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 232.44
ล า นบาทจากป 2548 คิ ด เป น เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 6.97 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากสิ น ทรั พ ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงดังนี้
- เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดในมือ
และเงินฝากธนาคารจํานวน 195.38 ลานบาท ลดลง 73.17 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 27.25 จาก
ป 2548 ทั้งนี้สวนใหญมาจากการลดลงของบริษัทยอย จํานวนเงิน 101.90 ลานบาท เนื่องจาก
บริษัทยอย มีการนําเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงิน โดยมีระยะการฝากเกินกวา 3 เดือน จํานวน
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83.21 ล า นบาท ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากแนวโน ม อั ต ราผลตอบแทนเริ่ ม ลดลง และอั ต รา
ผลตอบแทนการลงทุนที่มีระยะเวลายาวจะใหผลตอบแทนดีกวาระยะสั้น
-เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา : เพิ่มขึ้น 83.21 ลานบาท เกิดจากการที่บริษัทยอยนํา
เงินสดไปลงทุนในสถาบันการเงินซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงกวาดังกลาวขางตน
- ลูกหนี้การคา : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของ
กันสุทธิหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวนเงิน 586.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.44 ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมียอดสุทธิ 550.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.52 ของ
สินทรัพยรวม ซึ่งเปนอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน เนื่องจากบริษัทฯไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใน
การชําระเงินของลูกคา และยังใชนโยบายดังกลาวกับบริษัทยอยอีกดวย
ในสวนของบริษัทฯ ที่มีลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกันสุทธิ เปนจํานวนเงิน 540.43 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 20.28 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมียอดสุทธิ 404.85 ลาน
บาท คิด เปน รอยละ 17.31 ของสิน ทรัพ ยร วม เพิ่ มขึ้น ร อยละ 33.49 เนื่ องมาจาก ตั้ง แตวัน ที่ 1
มีนาคม 2549 บริษัทฯไดเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศใหกับผลิตภัณฑ UFC ซึ่งมี
ระยะเวลาการชําระเงินจากหางสรรพสินคา และModern Trade ยาวกวาสินคาของบริษัทเอง
อยางไรก็ตามหากพิจารณาลูกหนี้การคาของบริษัทและบริษัทยอยที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน และเช็ค
รับลงวันที่ลวงหนา จะมีสัดสวนอยูในระดับสูงถึง รอยละ 99.28 ของลูกหนี้การคาที่ไมเกี่ยวของกัน
สุทธิ นอกจากนี้จะเห็นไดวาบริษัทฯไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวสูงถึงรอยละ 96.65
ของลูกหนี้ที่มีอายุมากกวา 12 เดือน และลูกหนี้เช็คคืน
- สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 851.15 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 23.86 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2548 จํานวนเงิน 820.97 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 24.62 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 30.18 ลานบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของบริษัท
ฯ จํานวน 78.99 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากในไตรมาสที่ 4 ของป 2548 ปริมาณการผลิตน้ํามัน
ปาลมดิบทั้งประเทศที่ลดลงเหลือเพียง 153,254 ตัน เมื่อเทียบกับป 2549 ที่มีปริมาณถึง 291,254 ตัน
ทําใหมีปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่จะสต็อกไดนอย นอกจากนั้นยังมีราคาคอนขางสูง
ในขณะที่สินคาคงเหลือของบริษัทยอยลดลง 48.81 ลานบาท ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากปริมาณ
วัตถุดิบที่ลดลงจากการที่น้ําทวมในชวงไตรมาสสุดทายของป 2549 ทําใหมีวัตถุดิบไมเพียงพอตอ
การผลิตสินคา
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นอกจากนี้ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสํารองสินคาลาสมัย และการลดมูลคาสินคา
ลดลง เปนจํานวนเงิน 26.52 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคา
ลดลงต่ํากวาราคาตลาดจํานวนเงิน 28.02 ลานบาทของบริษัทยอย
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น 6.22 ลานบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทยอย 7.69 ลานบาท ซึ่งเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของภาษีหัก ณ ที่จาย 0.74 ลานบาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 0.24 ลานบาท ลูกหนี้-เมล็ดพันธุ 0.59
ลานบาท เงินมัดจํา 2.27 ลานบาท และคาใชจายจายลวงหนา 2.88 ลานบาท แตในสวนของบริษัท
ฯ ลดลง 1.5 ลานบาท ซึ่งเนื่องมาจาก ในป 2548 มีดอกเบี้ยจายลวงหนาจํานวนเงิน 1.66 ลานบาท
ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ใหกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งซึ่งมีการ
หักดอกเบี้ยจายลวงหนา กอนนําเงินเขาบัญชีบริษัทฯ ในขณะที่ป 2549 ไมมีการออกตั๋วในลักษณะ
ดังกลาว
- ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิ
ของ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 138.62 ลานบาท หรือรอยละ 10.69 เมื่อเทียบกับ
ป 2548 โดยเป นการเพิ่ มขึ้นของบริษัทยอยทั้งหมด ซึ่งสว นใหญมาจากการซื้อเครื่องจักรใน
โครงการขยายกําลังการผลิตซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน และการปลูกปาลมทดแทน
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองทางการเงินลดลงจากป 2548 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลดลง 73.17 ลานบาท จาก 268.54 ลานบาท ในป 2548 เปน 195.37 ลานบาท ในป 2549 โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิ
ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานลดลง 186.95 ลานบาท ถึงแมวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรจากการ
ดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 165.84 ลานบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากปริมาณผลปาลมสดที่ลดลง และจํานวนโรงงานสกัดที่เพิ่มขึ้นในป 2548 ทําใหเกิดการแขงขัน
กันซื้อผลปาลมสด จนทําใหตนทุนน้ํามันปาลมดิบมีราคาสูงขึ้น สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีการสต็อก
สินคาคงเหลือ ในป 2548 ลดลงถึง 387.89 ลานบาท และเจาหนี้การคา กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ลดลง 36.36
ลานบาท ในขณะที่ป 2549 เพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 34.08 ลานบาท
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นอกจากนั้นยังสงผลกระทบตอรายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอย ทําใหลูกหนี้การคา กิจการที่
ไมเกี่ยวของกันในป 2548 ลดลง 33 ลานบาท ในขณะที่ป 2549 เพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 37.55 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไป
ในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น 280.62 ลานบาท คิดเปน รอยละ 225.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ในป 2549
บริษัทยอย มีโครงการขยายกําลังการผลิตทําใหมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ เพิ่มขึ้น จํานวน 141.14 ลาน
บาท บริษัทฯมีการลงทุนซื้อหุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 47.68 ลานบาท นอกจากนั้นบริษัทยอยไดนําเงินสด
ไปลงทุนในสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาการฝากยาวขึ้น เพื่อใหไดผลตอบแทนดีขึ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจํานวน 320.06 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
- การชําระคืนเงินกูระยะยาวลดลงลดลง จํานวนเงิน 143.85 ลานบาท เนื่องจากในป 2548 บริษัท
ฯ มีการชําระเงินกูระยะยาวกอนถึงกําหนด จํานวน 151.55 ลานบาท ในขณะที่ป 2549 ไมมี
การชําระในลักษณะดังกลาว
- เงินปนผลจายเพิ่มขึ้น 21.33 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอยมีการจายเงินปนผลระหวางกาลใน
ระหวางป 2549 จํานวน 32.41 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 ไมมีการจาย นอกจากนั้นในป 2549
บริษัทและบริษัทยอยมีการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานของป 2548 ในจํานวนเงินที่
นอยกวาที่มีการจายในป 2548
- เงินสดรับจากการจําหนายหุนทุนซื้อคืนลดลง 85.72 ลานบาท เนื่องจากในระหวางป 2549
บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซื้อคืน จํานวน 17.10 ลานหุน ในขณะที่ป 2548 บริษัทฯไดจําหนาย
ออกไป จํานวน 64.9 ลานหุน
อัตราสวนทางการเงิน
อัต ราส ว นของสิ น ทรั พ ยห มุ น เวี ย นต อ หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น : ในป 2549 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี
อัตราสวนไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับป 2548 คือ 1.2 เทา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไมมี
รายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ตอสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : บริษัทและบริษัทยอยมี
อัตราสวนไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับป 2548 คือ 0.59 เทา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมี
สัดสวนของสินทรัพยคลองตัวและหนี้สินหมุนเวียนใกลเคียงกับป 2548
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อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอ
สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 1.53 ในป 2548 เปนรอยละ 6.63 ในป 2549 เนื่องจากผลกําไร
สุทธิที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 324.89 ในขณะที่สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 6.97 จากปกอน ทั้งนี้
การที่กําไรของบริษัทและยอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนทุนขายโดยเฉลี่ยของบริษัทและบริษัทยอย
ลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผู
ถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.27 ในป 2548 เปนรอยละ 12.44 ในป 2549 ทั้งนี้เนื่องจากผลกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่มากกวาการเพิ่มขึ้นในสวนผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนลดลงจาก 0.93 เทา ในป 2548
เปน 0.83 เทา ในป 2549 เนื่องจากบริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในระหวาง
ป 2549
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการ
หมุนเวียนของลูกหนี้การคา เทากับ 8.72 เทา เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจาก 8. เทา ในป 2548 สงผลให
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 41 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับป 2548 ซึ่งอยูที่ประมาณ 43 วัน
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการ
หมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป เทากับ 10.93 เทา เพิ่มขึ้นจาก 8.16 เทา ในป 2548 สงผลใหระยะเวลา
ขายสินคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 33 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับป 2548 ซึ่งอยูที่ประมาณ 44 วัน ซึ่ง
เนื่องมาจาก สินคาคงเหลือสิ้นป 2548 อยูในระดับที่ต่ํากวาปกติ โดยมีเหตุผลดังกลาวมาแลวขางตน
ในขณะที่ตนทุนขายก็อยูในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับป 2549
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการ
หมุนเวียนของเจาหนี้การคา เทากับ 23.90 เทา ลดลงเล็กนอยจาก 23.95 เทา ในป 2548 มีผลให
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยไมเปลี่ยนแปลงอยูที่ประมาณ 15 วัน
2.3

รายจายลงทุน

ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของ
โรงงานตางๆ ดังนี้
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- บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัด
ตรังและจังหวัดกระบี่
- โครงการเพาะพันธุเมล็ดปาลม ของบริษัทยอย
ทั้งนี้โครงการดังกลาวขางตนของบริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนที่เรียบรอยแลว
แผนรายจายลงทุน
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB Treatment System)
มาใช เพื่อเปนการลดอัตราการสูญเสียของน้ํามันปาลมที่ติดไปกับทะลายปาลมเปลาที่ไมใชแลว นอกจากนี้
ทะลายปาลมเปลาหลังจากผานระบบการจัดการแลว ยังสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําเพื่อผลิต
ไฟฟาใชภายในโรงงาน โดยบริษัทยอยมีแผนที่จะดําเนินโครงการการผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล ภายใต
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เพื่อขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
โดยใชเศษวัสดุที่ไมใชแลวจากขบวนการผลิตเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ําในการผลิต
กระแสไฟฟา
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่โดยการออกแบบและปรับปรุงผังโรงงานและเครื่องจักรเพื่อให
ขบวนการผลิตในแตละสวนมีความสอดคลองกันมากขึ้น ซึ่งจะทําใหโรงงานสามารถใชกําลังการผลิตที่มี
อยูไดอยางเต็มที่
บริษัทและบริษัทยอยคาดวาโครงการทั้ง 2 จะแลวเสร็จในป 2550 นี้
2.4

แหลงที่มาของเงินทุน

โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุน
1,951.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.71 และหนี้สิน จํานวน 1,615.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.29 ซึ่งใน
จํานวนหนี้สินดังกลาว มาจากเงินกูยืมจากธนาคาร จํานวน 1,108.74 ลานบาท หรือ รอยละ 68.64 โดย
แบงเปนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 851.57 ลานบาท หรือ รอยละ 52.72 และเปนเงินกูระยะยาวจํานวน 257.17
ลานบาท หรือ รอยละ 15.92 ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.83
เทา โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ :-
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- สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น 223.43 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 12.93 ซึ่งมาจากกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย
- หนี้สิน : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูระยะสั้นจากธนาคาร 851.57 ลาน
บาท ซึ่งในจํานวนดังกลาว ประกอบดวย
1.
จํานวนเงิน 280.9 ลานบาท เปนเงินกูของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดย
บริษัทฯ
2.
จํานวนเงิน 515 ลานบาท เปนเงินกูของบริษัทฯ และ จํานวนเงิน 55.67
ลา นบาท เป น เงิ น กู ข องบริ ษั ทยอ ย ซึ่ ง ไมมีห ลั ก ประกัน ใดๆ ทั้งสิ้ น
นอกจาก Negative Pledge
ในสวนของหนี้สินระยะยาวจํานวนเงิน 257.17 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนเงิน 95.22 ลานบาท เปนของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจด
จํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัทยอยเอง
และไม มี เ งื่ อ นไขของหนี้ สิ น ต อ การกู ยื ม (covenant) บริ ษั ท ย อ ยได กู เ งิ น
ดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป 2552
โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย MLR
- จํานวนเงิน 92.30 ลานบาท เปนของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยบริษัทฯ
และมีเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึง
เงื่ อนไขการจา ยเงิน ปนผลของบริษัทยอย เงินกูดัง กลา วเปนสกุ ลเงินบาท
ครบกําหนดชําระในป 2553 โดยมีการชําระคืนเงินตนทุก 3 เดือนพรอม
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เทากับ THBFIX บวกดวยอัตราคงที่
- จํานวนเงิน 69.65 ลานบาท เปนของบริษัท โดยมีการกูเงินเปนสกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย เทากับ THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
นอกจาก Negative Pledge ชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน ครบกําหนดชําระในป
2550
3) ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร
แนวโนมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณ
น้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้สําหรับบริษัทแลวยังขึ้นอยูกับ
ปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเปนปจจัยหลักของตนทุนการผลิตของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
โดยราคาน้ํามันปาลมจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตปาลมสดและราคาตลาดโลกที่ไมแนนอน
การปรับตัว
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ปรับตัวสูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท บริษัทจึงตองคาดการณราคาน้ํามันปาลมให
ใกลเคียงมากที่สุด โดยอาศัยประสบการณและขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคาคง
คลังใหสอดคลองกับสถานการณราคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
ซึ่งบริษัทไมสามารถปรับราคาขาย
ผลิตภัณฑไดตามความผันผวนของตนทุนวัตถุดิบ เนื่องจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม ประกอบกับ การถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุต่ํา
กวา 5 ลิตรลงมา
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติแลว
การเปดเสรีนําเขาน้ํามันปาลมตามเงื่อนไขของ AFTA ยังนับเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอภาวะ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม หากมีการเปดเขตการคาเสรี AFTA อยางจริงจัง ผูไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน เนื่องจากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทยในปจจุบัน อยูในลักษณะตั้งรับเพื่อ
ปรับตัวใหสามารถแขงขันดานตนทุนผลิต ซึ่งตนทุนผลิตของไทยยังสูงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ในขณะที่
น้ํามันปาลมเปนสินคาที่ถูกควบคุมการนําเขา เพื่อใหความคุมครองหลักแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันใน
ประเทศ จึงสงผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่สูงกวาเมื่อเทียบกับของ
มาเลเซีย ทั้งนี้การเปดเสรี AFTA สงผลใหมีการปรับลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2546 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันรัฐบาลยังไมไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนภายใตขอตกลงการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน สงผลตอการบริหารจัดการวัตถุดิบในชวงปาลมขาด
แคลน ทําใหโรงกลั่นน้ํามันปาลมไมสามารถใชกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่ ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ในอนาคตปาลมน้ํามันยังจะมีบทบาทสําคัญในการใชผลิตไบโอดีเซล ซึ่งหากผสมน้ํามัน
ปาลมกับน้ํามันดีเซลในสัดสวนที่เหมาะสม สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลงได โดยคาดวาไบโอ
ดีเซลจะเปนแหลงพลังงานทดแทนที่สําคัญในอนาคต และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการ
นําเขาและสงออกน้ํามันปาลม ก็มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเชนเดียวกัน

4) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
4.1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้
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คาสอบบัญชีของบริษัทฯ
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 2 บริษัท

ป 2548
1,255,000 บาท
1,472,500 บาท

ป 2549
1,335,000 บาท
1,538,000 บาท

4.2) คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอย ซึ่งไดแก การตรวจสอบกิจการที่ไดรับ BOI เพื่อใชในการยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท
และบริษัทยอย ในรอบปบัญชี 2549 เปนจํานวนเงิน 110,000 บาท สําหรับบริษัท และ 70,000 บาท สําหรับ
บริษัทยอย
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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 นใจว า
บริษั ทไดเปดเผยขอมู ลในสว นที่เ ปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูก ตองครบถว นแลว
รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให
มีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไวขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
ชื่อ
1. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
2. นายวัง ตา เลียง

กรรมการบริหาร

3. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

4. นายอําพล สิมะโรจนา

กรรมการบริหาร

5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการบริหาร

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการบริหาร
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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
1. นายมีชัย วีระไวทยะ*

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายสงคราม กระจางเนตร* ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางศรุดา แจงศิริเจริญ*

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ*

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการบริหาร

*หมายเหตุ นายมีชัย วีระไวทยะ, นายสงคราม กระจางเนตร, นางศรุดา แจงศิริเจริญ และ นายฐานทัต พุทธ
สุวรรณ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2550 และบริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองของบริษัทฯแลวเสร็จในวันดังกลาวแลว

หนา 103 : LSTTQ

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
1.

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
1. นายมีชัย วีระไวทยะ*
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร*
4. นางศรุดา 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
*หมายเหตุ นายมีชัย วีระไวทยะ, นายสงคราม กระจางเนตร, นางศรุดา แจงศิริเจริญ และ นายฐานทัต
พุทธสุวรรณ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการตั้งแตวนั ที่ 16 มีนาคม 2550 และบริษัทฯไดดําเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองของบริษัทฯแลวเสร็จในวันดังกลาวแลว
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รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ ลาออกเมื่อ 16 มีนาคม 2550
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ
66 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ 2
บริษัท
- กรรมการ
-0- บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย
คุณวุฒิทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ 2538-2550
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2547-2550
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2546-2550
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2517-ปจจุบัน ผูกอตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
2539-2549
สมาชิกวุฒิสภา
2541-2542
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2541-2543
ประธานกรรมการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
2534-2535
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2529-2531
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2525-2528
ผูวาการประปาสวนภูมภิ าค
2528-2529
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. นาย วัง ตา เลียง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
80 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.34
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จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดาของนายวัง ชาง ยิง
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree,
University of California at Berkeley, U.S.A
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
2516-ปจจุบัน Group Managing Director of the Lam Soon Group for
Singapore, Malaysia and Thailand.
2533-2547
Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, a public
listed company in Singapore.
2507-2515
ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association.
รองประธาน The Public Service Commission of Singapore.
3. นายสงคราม กระจางเนตร ลาออกเมื่อ 16 มีนาคม 2550
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
64 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี / โท – เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 32/2005
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ 2544-2550
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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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
2534-2537
ประธานกรรมการ บริษัท จัดการอุตสาหกรรม จํากัด
2525-2533
ผูอํานวยการกองประเมินแผนงานและโครงการ
สํานักงบประมาณ, สํานักนายกรัฐมนตรี
4. นางศรุดา แจงศิริเจริญ ลาออกเมื่อ 16 มีนาคม 2550
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
59 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Diploma in Financial Management–The RVB Executive
Program in Management / The Netherlands
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 3/2000
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ 2542-2550
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2547-2550
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
ปจจุบนั
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
กรรมการบริษัท บานไผ ยูเนีย่ น การเมนท จํากัด
อดีต
ผูตรวจสอบบัญชี สํานักงานกฎหมายและบัญชีนวธรรม
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สมุหบัญชี บริษัท ธาดา วิศว จํากัด
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ ลาออกเมื่อ 16 มีนาคม 2550
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
46 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร (การเงิน),
University of Southern California, U.S.A.
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 1/2000
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ 2543-2550
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2542-2549
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
46 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนลูกชายของนายวัง ตา เลียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
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ประสบการณ 2541-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน
2537-ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการอิสระ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร)

7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชยั
กรรมการผูจัดการ
อายุ
49 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 1.98
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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)
2534-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
2531-2546
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2540-2541
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
2535-2537
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ
48 ป
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สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.001
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ 2538-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนีย่ นฟรอสท จํากัด
2531-ปจจุบัน ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2535-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจัดการโรงงาน
อายุ
50 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.02
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ 2538-ปจจุบัน กรรมการบริหาร 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
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2532-2534
2523-2532
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
ผูจัดการฝายขาย
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ 2537-ปจจุบัน
2523-2537
11. นางรุง นภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ 2545-ปจจุบัน
2540-2544
2537-2539

ผูจัดการสวน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด

47 ป
รอยละ 0.11
ไมมี
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูจัดการฝายขาย บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายขาย บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด

48 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด
ผูจัดการฝายขายอาวุโส บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

//

X

//
//
//
//

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
* หมายเหตุ ลาออกจากการเปนกรรมการทั้ง 3 บริษัทเมื่อ 16 มีนาคม 2550
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บริษัทที่เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิ้ง จํากัด)

/
/
/
/
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 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. นายพละ สุขเวช
5. นายเดวิด พารค
6. นายวัง ตา เลียง
7. นายวศิน ปจจักขะภัติ
8. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
9. นายวัง ชาง ยิง
10. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
11. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 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. นางศรุดา 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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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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