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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
ซึ่งทําธุรกิจ ผัก ผลไม น้ําผลไม และกาแฟ บรรจุกระปอง รวมถึงเครื่องปรุงรสตางๆ สวนบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน) ก็มีการลงทุนรอยละ 58 ในบริษทั ยูเนีย่ น ฟรอสท จํากัด ซึง่ ทําธุรกิจผลิตและ
จําหนายผัก และผลไมแชแข็ง
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
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

หนา 2 : LSTTC

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.1 ปจจัยเสี่ยง
1.

การควบคุมราคาจําหนายโดยกรมการคาภายใน
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษทั ยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมอิ ากาศ
ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบทีอ่ อกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้ สําหรับบริษัทแลวยัง
ขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้าํ มันปาลมดิบ ซึ่งเปนปจจัยหลักของตนทุนการผลิตของโรงงานกลั่นน้าํ มัน
ปาลมบริสุทธิ์
โดยราคาน้ํามันปาลมจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตปาลมสดและราคาตลาดโลกที่ไม
แนนอน การปรับตัวสูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2550
ราคาน้ํามันปาลมดิบปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัตกิ ารณที่ 34 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม บริษัทจึงตอง
คาดการณแนวโนมราคาน้ํามันปาลมใหใกลเคียงมากที่สุด โดยอาศัยประสบการณและขอมูลจากแหลง
ตางๆ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคาคงคลังใหสอดคลองกับสถานการณราคาวัตถุดิบและสินคา
สําเร็จรูป ซึ่งบริษัทไมสามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑไดตามสัดสวนตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอยางมาก
เนื่องจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ประกอบกับ การถูกควบคุมราคา
น้ํามันพืชสําเร็จรูปโดยกรมการคาภายใน โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตรลงมา
อยางไรก็ตาม ในชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2550 กรมการคาภายในไดทยอยปรับขึ้นเพดาน
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลม 2 ครั้งจากเดิมขวดละ 38.50 บาท เปน 43.50 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
และลาสุดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 กรมการคาภายในไดปรับขึ้นเพดานราคาจําหนายปลีกอีกครั้งหนึ่ง
เปน 47.50 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการ
2.

ปริมาณน้าํ มันปาลมในระบบตึงตัว
ในป 2550 ราคาน้ํามันปาลมไดปรับตัวสูงขึ้นมากจากปริมาณน้ํามันปาลมในระบบที่ตึงตัว
เนื่องจากเกิดอุปสงคใหมของอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล และการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัด
น้ํามันปาลมดิบทําใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสด แมวากระทรวงพลังงานพยายามชี้แจงวาการนํา
น้ํามันปาลมมาใชในภาคพลังงานนั้นเปนเพียงอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่มีอยูในระบบก็ตาม ซึ่ง
โดยปกติจะมีการสงออกอยูแ ลว
ในชวง 3 ปที่ผานมา จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้
โรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจาํ นวนประมาณ 66
โรง สวนใหญอยูในเขต จ.กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 15 ลานตันผลปาลมสดตอป ในขณะที่ปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาด
ในป 2550 ลดลงเล็กนอยจากป 2549 คิดเปนรอยละ 5.3 และรอยละ 9.9 ตามลําดับ กําลังการผลิตรวม
ของโรงสกัดทั้งหมดจึงไมสอดคลองกับจํานวนผลปาลมสดจากพื้นทีเ่ พาะปลูกปาลมที่ใหผลผลิตแลวที่
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มีอยูประมาณ 2.8 ลานไร ทําใหมกี ารแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพ
เทาที่ควร
ในขณะที่ภาครัฐก็มีนโยบายเรงดวนในการขยายพืน้ ที่ปลูกปาลมน้ํามันอีก 2.5 ลานไรในชวงป
2551-2555 เพื่อรองรับอุปสงคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาอยางต่ํา 3.5 ปกวาพื้นทีด่ ังกลาวจะให
ผลผลิตได ดังนั้น ในสถานการณที่ราคาและปริมาณน้าํ มันปาลมที่ตึงตัวเชนนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติใหมกี ารนําเขาน้ํามันปาลมดิบใสตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน โดย
ใหองคการคลังสินคาเปนผูนาํ เขาจํานวน 30,000 ตัน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
3.

การเปดเขตการคาเสรี AFTA
การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซึ่งประเทศไทยไดปรับลดภาษี
นําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการ
นําเขาดังกลาว
ถาหากมีการเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงเสรีอาเซียนอยางถาวร ก็จะสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรรายยอยซึ่งมีผลผลิตตอไรต่ํา ในสวนของโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็จะไดรับผลกระทบเฉพาะ
โรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น
คาดวามีคอนขางนอย จากการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรและการผลิตตลอดเวลา อีกทั้งยังเปนเจาของสวนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ทําให
บริษัทมีตนทุนการผลิตต่ําสามารถแขงขันกับน้ํามันปาลมที่จะนําเขาจากประเทศมาเลเซียได
ราคาน้ํามันปาลมผันผวน
ราคาน้ํามันปาลมดิบรายเดือนโดยเฉลี่ยในป 2550 มีการเคลื่อนไหวในชวงระหวาง 18.63-31.47
บาทตอกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 24.45 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นรอยละ 55 จากป 2549 ซึ่งใน
แตละปสวนตางระหวางราคาต่ําสุดและราคาสูงสุดของราคาน้ํามันปาลมดิบจะเคลื่อนไหวแกวงตัวใน
ชวงกวางตั้งแต 4 บาท ถึงสูงสุดที่ 21 บาท (เชน ในป 2542 ราคาต่ําสุดของน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 11.59
บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่ราคาสูงสุดอยูที่ 32.99 บาทตอกิโลกรัม) ทําใหเห็นวาการคาดการณราคา
น้ํามันปาลมนั้นมีความไมแนนอนสูง เนื่องจากมีปจจัยที่สงผลกระทบหลายดานที่ไมสามารถควบคุมได
สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถบรรเทาความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากภาวะความเสี่ยงดังกลาวไดจากการบริหารจัดการสินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคา
เพื่อจําหนายอยางระมัดระวัง ฝายบริหารตองติดตามและคาดการณราคาและปริมาณผลปาลมสดที่จะ
ออกสูตลาดในแตละฤดู และรวมถึงจะตองติดตามตัวเลขที่เกี่ยวของกับผลผลิต การสงออก ปริมาณ
น้ํามันปาลมคงเหลือทั้งในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด
4.
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1) ประวัติความเปนมา
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัด โดยนายธงชัย
ผะเดิมชิต ซึ่งมีความสัมพันธทางเครือญาติกับผูบริหารของกลุม Lam Soon เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2517 ซึ่งจด
ทะเบียนครั้งแรกในชื่อ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5.0 ลานบาท แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 100 บาท
ในระยะแรกบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ประกอบธุรกิจการนําเขาน้ํามันปาลมโอเลอีนจาก
ประเทศมาเลเซีย มาบรรจุหีบหอและจําหนายในประเทศไทย รวมถึงประกอบธุรกิจนําเขาผลิตภัณฑที่ผลิต
โดย กลุม Lam Soon จากประเทศสิงคโปร และตอมาในป 2521 ไดเริ่มดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
กับการกลั่นน้าํ มันปาลมเอง โดยไดตั้งโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมขึ้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ โดยไดรับความรวมมือจากกลุม Lam Soon จากประเทศมาเลเซีย ทางดานเทคโนโลยีการผลิต
เนื่องจากกลุม Lam Soon เปนกลุมที่มีความชํานาญทางดานการดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลม
จากความสัมพันธอันดีที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน กลุม Lam Soon ในประเทศสิงคโปรได
มอบหมายใหผูบริหารของบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนผูกอตัง้ บริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อเดือนเมษายน 2526 เพื่อวัตถุประสงคที่จะเขามาดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมของบริษัท น้ํามันพืช
กรุงเทพ จํากัด ตอมาเดือนสิงหาคม 2527 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด และบริษทั ล่ําสูน (ประเทศไทย)
จํากัด จึงไดมกี ารสลับชื่อบริษัทกัน เพื่อใหโรงกลั่นของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับกันในกลุมลูกคา ตั้งแตนั้นเปน
ตนมากลุม Lam Soon ไดเขามามีสวนในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความชวยเหลือทางดานการ
ผลิต และการวิจัยและพัฒนาใหกับบริษัทฯ
บริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผลิตภัณฑน้ํามันปาลม และแตงตั้งให
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนาย ตอมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 บริษัท ล่ําสูน
(ประเทศไทย) จํากัด ไดเปลีย่ นชื่อเปน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด และในเดือนมิถุนายน 2537 บริษัท
ฯไดเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงาน โดยดําเนินธุรกิจเปนทั้งผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปาลม
และผลิตภัณฑน้ํายาลางจาน และในขณะเดียวกันบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ไมไดมีกิจกรรมทางธุรกิจที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ อีกตอไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2538 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหบริษทั ฯ นําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาซื้อขาย
ในตลาดฯ ไดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC ซึ่งเปนบริษัทที่มสี วนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยจากรอยละ
24.40 เปนรอยละ 66.29 ทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ตอมาไดเพิ่ม
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สัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 69.96 ในป 2550
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 บริษัทฯไดเขาไปซื้อหุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (“UFC”)
จากกลุมผูถือหุนเดิมของ UFC เปนผลใหตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ UFC ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา โดยมีสัดสวนการถือหุนใน UFC รอยละ
96.79 ทําให UFC มีสถานะเปนบริษัทยอย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษทั ฯ ซื้อหุนคืนเพื่อ
วัตถุประสงคในการบริหารเงินสดคงเหลือที่เปนสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 150 ลาน
บาท โดยจะซือ้ หุนคืนเปนจํานวนไมเกิน 8.2 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่ออกและจําหนายได
แลวทั้งหมด โดยกําหนดระยะเวลาจําหนายหุนทุนที่ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 23 เมษายน
2549 (ภายหลัง 6 เดือนนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น แตตองไมเกิน 3 ป) และตอมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษทั ฯ ไดมีมติอนุมัติใหมกี ารเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ
10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหหนุ ทุนซื้อคืนของบริษัทฯมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 8.2 ลานหุนเปน 82 ลานหุน
จากนั้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯจําหนายหุนทุนซื้อ
คืนจํานวน 82 ลานหุน ผานกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 23
เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทฯ ไดจําหนายหุน ซื้อคืนออกไปครบตามจํานวนทั้งสิ้น 82 ลานหุนเปนทีเ่ รียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549
บริษัทฯ ไดแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 กับนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2547 โดยปรับลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิม ราคาหุนละ 10 บาท เปน ราคาหุนละ 1 บาท ตามมติ
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยไดปรับมูลคาหุนที่ตราไว โดยเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 เปนตนไป สงผล
ใหบริษัทฯมีหนุ สามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด 820,000,000 หุน จากเดิม 82,000,000 หุน
บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ให
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท อีก 1 ขอ ไดแก ขอ 25
ประกอบกิจการผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทมีแผนที่จะดําเนินการโครงการผลิต
พลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ ภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และ
โปรแกรม Carbon Credit
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมบริษัทล่ําสูง
กลุมบริษัท Lam Soon เปนบริษัทขามชาติที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ประเทศสิงคโปร ธุรกิจหลักของ
กลุม คือ เปนผูผลิตสินคาอุปโภคและบริโภค ในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต และจัดจําหนายสินคา
ดังกลาวไปทัว่ โลก ในประเทศไทยกลุมบริษัท Lam Soon ไดเขามาดําเนินธุรกิจภายใตชื่อ บริษัท ล่ําสูง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยทางกลุมบริษัท Lam Soon ได ใหความสนับสนุนทางดานการผลิต และ
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การวิจยั และพัฒนา แกบริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยไมมีคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
และกลุม Lam Soon ก็ใหความเปนอิสระในการบริหารการดําเนินธุรกิจ ใหแกกลุมผูบ ริหารซึ่งเปนคนไทย
2) การประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลม (REFINERY) โดย
ปจจุบันมีกําลังการผลิตที่ 700 ตันตอวัน หรือ 255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญ
แหงหนึ่งในประเทศไทย นอกจากน้ํามันปาลมที่เปนผลิตภัณฑหลักแลว บริษทั ฯ ยังเปนผูผ ลิตและผูจัด
จําหนายน้ํามันพืชบริโภคชนิดอื่นๆ ภายใตเครื่องหมายการคา “หยก” และ “แสงจันทร” อีกทั้งบริษัทฯ ยัง
เปนผูผลิตและจัดจําหนายเนยเทียมและไขมันพืชผสม ภายใตเครื่องหมายการคา “ใบไมทอง” “ไฮแฟท เค
วัน” และ “เซสท โกลด” เปนตน ในปจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑหลักดังตอไปนี้
1. น้ํามันปาลม (Palm Oil)
1.1 น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil)
1.2 น้ํามันปาลมโอเลอีน (RBD Palm Olein/Cooking Oil)
1.3 น้ํามันปาลมสเตียรีน (RBD Palm Stearin)
1.4 ไขมันผานกรรมวิธีไฮโดรจิเนต (Hydrogenated Fat)
1.5 กรดไขมันอิสระ (Palm Fatty Acid)
1.6 น้ํามันเมล็ดในปาลมบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil)
2. น้ํามันมะพราว (Coconut Oil)
3. น้ํามันถั่วเหลือง (Soybean Oil)
4. น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน (Sunflower Seed Oil)
5. น้ํามันขาวโพด (Corn Oil)
6. น้ํามันเมล็ดชา (Camellia Oil)
7. น้ํามันมะกอก (Olive Oil)
8. เนยเทียม (Margarine)
9. ไขมันพืชผสม (Shortening)
บริษัทฯ มี บริษัทยอย 2 บริษทั ไดแก
1.
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC มีสัดสวนการลงทุน รอย
ั น จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 99.98 ทั้งนี้
ละ 69.96 UPOIC มีบริษัทยอย คือ บริษัท พันธศรีวิวฒ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนบริษัทที่ดําเนินกิจการปลูกปาลม
น้ํามัน โดยมีโรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบและโรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมเปนของตนเอง มีพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามัน 44,490 ไร หรือ 7,118.4 เฮคเตอร มีผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
และผลิตภัณฑอื่น ซึ่งไดแก เมล็ดในปาลม และ กากเมล็ดในปาลม
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2.
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 96.79 บริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมกระปอง เครื่องดื่มน้ําผลไม
กาแฟบรรจุกระปอง ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ปจจุบัน UFC มี
โรงงานผลิต 2 แหง ตั้งอยูที่จงั หวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม
UFC มีบริษัทยอย และบริษทั รวม 2 บริษทั ดังนี้
2.1 บริษัท ยูเนีย่ นฟรอสท จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 58 ประกอบธุรกิจผลิต
และจัดจําหนายผักและผลไมแชแข็ง
2.2 บริษัท ยูเนี่ยนเฟรช จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 40 ประกอบธุรกิจผลิต และ
จัดจําหนายผักและผลไมสด แตในปจจุบันไมไดดําเนินธุรกิจดังกลาวแลว
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย)

96.79%

69.96%
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

บมจ. อาหารสากล

58.00%
บจ. ยูเนี่ยนฟรอสท

40.00%
บจ. ยูเนี่ยนเฟรซ
50%
บจ. สยามเอลิทปาลม
(ผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม)

99.98%
บจ. พันธศรีวิวัฒน
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

99.99%
บจ. พันธศรี
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี)
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99.99%
บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)
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3) โครงสรางรายได
ผลิตภัณฑ/บริการ
กลุมน้ํามันพืช
กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑปาลมอื่นๆ
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 2548
จํานวนเงิน
%

ป 2549
จํานวนเงิน
%

หนวย:ลานบาท
ป 2550
จํานวนเงิน
%

3,666

71.46

3,734

70.19

5,017

75.72

394
30

7.68
0.59

426
42

8.01
0.79

459
28

6.92
0.42

838

16.33

876

16.47

820

12.38

134

2.61

172

3.23

235

3.54

68

1.33

70

1.32

67

1.02

5,130 100.00
(16)
5,114

5,320 100.00
(16)
5,304

6,626 100.00
(18)
6,608

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
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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 10 : 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

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

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

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

(Sunflower Seed Oil)

1.5 น้ํามันขาวโพด
(Corn Oil)
1.6 น้ํามันเมล็ดชา
(Camellia Oil)
1.7 น้ํามันมะกอก
(Olive 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

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

3. กลุมผักและผลไม
3.1 ผัก
(Canned Vegetable)
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เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

3.2 ผลไม
(Canned Fruit)

ยูเอฟซี, พีทีไอ

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง

- บรรจุกระปองขนาด 15, 20, 30
ออนซ

4. กลุมเครือ่ งดื่ม

ยูเอฟซี

- ใชบริโภคโดยตรง

5. กลุมซอส และ
เครื่องปรุงรส

ยูเอฟซี

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

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

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

ผลิตภัณฑหลัก

ลูกคากลุมเปาหมาย
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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
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
1. การถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน
เนื่องจากน้ํามันพืชบรรจุขวดเปนสินคาที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ดังนั้น
การกําหนดราคาขายในปจจุบันยังคงมีขอจํากัดอยู ซึ่งทําใหไมสามารถปรับราคาใหสอดคลองกับตนทุนการ
ผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นไดในทันที อันเนื่องมาจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังเชนในป 2550 ราคาน้ํามันปาลม
ดิบปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณที่ 34 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม แตบริษัทไมสามารถปรับราคาขาย
ผลิ ต ภัณ ฑ ไ ด ต ามสั ด ส ว นต น ทุน วั ต ถุดิ บ ที่ สูง ขึ้ น อย า งมาก เนื่ อ งจากสภาพการแข ง ขัน ที่ รุ น แรงภายใน
อุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม ประกอบกั บ การถู ก ควบคุ ม ราคาน้ํ า มั น พื ชสํ า เร็ จ รู ป โดยกรมการค า ภายใน
โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตรลงมา อยางไรก็ตาม ในชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
2550 กรมการคาภายในไดทยอยปรับขึ้นเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลม 2 ครั้งจากเดิมขวดละ 38.50
บาท เปน 43.50 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และลาสุดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 กรมการคาภายในไดปรับ
ขึ้นเพดานราคาจําหนายปลีกอีกครั้งหนึ่ง เปน 47.50 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการ ซึ่ง
ตอมาไดเสนอใหมีการถอดน้ํามันพืชออกจากรายการสินคาควบคุม โดยปลอยใหราคาจําหนายปรับตาม
ตนทุนที่แทจริงเพื่อใหเปนไปตามกลไกตลาด ขณะที่ภาครัฐกําลังพิจารณาเกี่ยวกับขอเรียกรองดังกลาว
2. ความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดิบ
ปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ํามันปาลม โดยการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาลมน้ํามันจะ
ขึ้นอยูกับหลายปจจัย โดยเฉพาะปริมาณน้ําและปุยที่เพียงพอ สงผลใหปริมาณน้ําฝนเปนหนึ่งปจจัยที่มี
ความสําคัญเชนเดียวกับพืชเกษตรทั่วไป ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ตองการน้ําโดยเฉลี่ยประมาณ 1,800-2,000 ม.
ม.ตอป และไมควรมีสภาพแหงแลงเกิน 2 เดือน ดังนั้นหากในปใดที่มีปริมาณน้ําฝนนอย หรือสภาพ
ภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย จะทําใหผลผลิตปาลมน้ํามันตอตนนอย อีกทั้งปริมาณน้ํามันดิบที่สกัดไดจากผล
ปาลมสดอยูในระดับต่ํา ในขณะที่ความตองการของน้ํามันปาลมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเปน
น้ํามันพืชที่มีบทบาทสําคัญในธุรกิจน้ํามันพืชเพื่อการบริโภค และยังเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่อง
อีกหลายอุตสาหกรรม เชน สบู บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมขนหวาน เนยเทียม ขนมขบเคี้ยว เปนตน นอกจากนั้น
ในปจจุบัน ปาลมน้ํามันยังเขามามีบทบาทในฐานะพืชพลังงานเพื่อนํามาผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น สงผลใหมี
ปริมาณความตองการใชปาลมน้ํามันขยายตัวอยางมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผานมา
3. การใหความคุมครองเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
หากมีการเปดเขตการคาเสรีอาฟตาอยางจริงจัง ผูไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ เกษตรกรผูปลูกปาลม
น้ํามัน เนื่องจากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทยในปจจุบัน อยูในลักษณะตั้งรับเพื่อปรับตัวใหสามารถแขงขัน
ดานตนทุนผลิต ซึ่งตนทุนผลิตของไทยยังสูงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ตนทุนผลิตปาลมน้ํามันของมาเลเซีย ต่ํา
ราว 0.80-1 บาทตอกิโลกรัม ขณะที่ตนทุนผลิตของไทยสูงถึง 1.85-1.92 บาทตอกิโลกรัม สงผลตอราคา
วัตถุดิบหลักซึ่งเปนตนทุนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในไทย ในขณะที่น้ํามันปาลมเปนสินคาที่ถูก
ควบคุมการนําเขา เพื่อใหความคุมครองหลักแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในประเทศ จึงสงผลกระทบตอ
ต น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ข อ ง โ ร ง ง า น ก ลั่ น น้ํ า มั น ป า ล ม บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ สู ง ก ว า เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ข อ ง ม า เ ล เ ซี ย
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นอกจากนี้ ส ถานภาพผลผลิ ต ปาล ม น้ํ า มั น ของไทย ยั ง ไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการใช ใ นประเทศ
โดยเฉพาะในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดนอย จึงสงผลใหผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ประสบ
กับปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ทําใหตองพึ่งการนําเขาวัตถุดิบ ซึ่งการนําเขาแตละครั้งตองไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ภายใตการอนุมัติเปนครั้งคราว ดังนั้นผูประกอบธุรกิจน้ํามันปาลมตองทําเรื่องขอ
อนุมัติการนําเขาจากรัฐ โดยผานทางสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม การพิจารณาอนุมัติจากหนวยงานของรัฐแต
ละครั้งนั้นตองใชเวลา อาจไมทันตอความตองการของผูประกอบธุรกิจ สงผลใหตนทุนในการกลั่นน้ํามัน
ปาล มบริ สุทธ สูงขึ้ น เนื่ อ งจากไมส ามารถใชกํา ลั ง การผลิต ไดอย า งมี ป ระสิท ธิภ าพ ทั้ งนี้ รั ฐ บาลกํา หนด
ขอจํากัดปริมาณและระยะเวลานําเขาแตละป รวมทั้งการนําเขาภายใตโควตาเปดตลาด ตามพันธะผูกพัน
องคการการคาโลก อีกทั้งประเทศไทยมีพันธะผูกผันที่จะตองเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคา
เสรีอาเซียน ตั้งแตเดือนมกราคม 2543 โดยมีภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 20 และลดเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือน
มกราคม 2546 จึงคาดวาปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตจะลดนอยลง อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน
รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาดังกลาวอยางชัดเจน
เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันปาลมดิบในป 2550 ทําใหผูประกอบเรียกรองใหมีการปรับ
ราคาจําหนายปลีก สงผลใหคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 อนุมัติใหนําเขาน้ํามันปาลมดิบใส
(Crude Palm Olein) ปริมาณ 30,000 ตันภายใตขอตกลงการคาเสรีอาเซียน เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนที่
เกิดขึ้นตั้งแตปลายป 2550 มาตรการแกปญหาของภาครัฐดังกลาวเปนการแกปญหาระยะสั้น โดยมีเปาหมาย
เพื่อจัดการบริหารความสมดุลระหวางความตองการใชไบโอดีเซลและอุปทานของน้ํามันปาลมเพื่อการ
บริโภค แตในระยะยาว หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย
และกระทรวงพลังงานตองหารือกันเพื่อรับมือกับปญหาในระยะยาวตอไป
4. สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ในชวง 3-4 ปที่ผานมา จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหมกี ารแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง
เพื่อใหโรงงานสามารถใชประโยชนจากกําลังการผลิตที่มอี ยูไดอยางเต็มที่ โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของผล
ปาลมสดเทาที่ควร สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลมดิบที่สูงขึ้น ดังนั้นสภาพการ
แขงขันภายในอุตสาหกรรมจะเปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก
ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคา
จําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลีย่ นแปลง
ราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงและการควบคุมราคาของกรมการคาภายในเปนหลัก
5. คาดการณสถานการณราคาน้ํามันปาลมป 2551
สําหรับในป 2551 แนวโนมของผลปาลมสดนั้นคาดวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2550 ประมาณรอย
ละ 15 โดยจะไดผลปาลมสดรวมทั้งประเทศอยางนอย 7.4 ลานตัน คิดเปนปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ประมาณ 1.30 ลานตัน ทั้งนี้มีผลสืบเนื่องมาจากปริมาณและการกระจายของฝนในป 2549-2550 ซึ่งอยูใน
ระดับที่คอนขางเหมาะสมตอการใหผลผลิตในป 2551 ดังที่กลาวแลวในเบื้องตน สวนการกระจายของ
ผลผลิตรายเดือนคาดวาปริมาณผลปาลมสดจะเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นตามลําดับตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือน
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พฤษภาคม และปริมาณผลปาลมสดจะเริ่มลดต่ําลงตั้งแตเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน หลังจากนั้นผล
ปาลมสดจะเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นป แตอยางไรก็ตามปริมาณผลปาลมสดโดยรวมในชวงครึ่งปแรกจะมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 60 สวนครึ่งปหลังจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 40 โดยครึ่งปแรกจะไดจากปาลมอายุ 8 ป
และอายุ 15 ปขึ้นไป สวนครึ่งปหลังจะไดจากปาลมที่มีอายุ 9-14 ป
แม ว า ปริ ม าณผลปาล ม สดและน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ในป 2551 มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2550 แต
โครงสรางการใชน้ํามันปาลมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากมีความตองการใหมเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการผลิตไบ
โอดีเซล ซึ่งรายละเอียดอธิบายอยูในหัวขอ ”ไบโอดีเซล” ขางลาง นอกจากนั้น อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ไดแก
ราคาน้ํามันปโตรเลียม โดยกลุมประเทศผูผลิตน้ํามันรายใหญของโลก (The Organization of the Petroleum
Exporting Countries : OPEC) ประกาศไมเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันดิบในการประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 5
ธันวาคม 2550 ราคาน้ํามันปโตรเลียมจึงยังทรงตัวอยูในระดับสูงและมีแนวโนมที่จะยืนเหนือระดับราคา 100
เหรียญสหรัฐฯ/บารเรลในป 2551 จึงคาดการณวาในป 2551 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกจะยืนเหนือ
ระดับ 2,800 ริงกิตตอตัน โดยเฉลี่ยทั้งป ซึ่งก็จะเปนแรงหนุนใหทั้งระดับราคาผลปาลมสดและน้ํามันปาลม
ดิบในประเทศทรงตัวอยูในระดับสูงเชนกัน สถานการณดังกลาวมีโอกาสที่จะผลักดันใหน้ํามันปาลมดิบใน
ประเทศมีราคาไมต่ํากวา 28 บาท / กิโลกรัม และราคาผลปาลมสดประมาณ 4.50-5.00 บาท / กิโลกรัมโดย
เฉลี่ยทั้งป
6. บัตรสงเสริมการลงทุน
ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมทั้งสิ้น 7 ฉบับ ดังนี้
6.1 เลขที่ 1442/2541 ลงวันที่ 29 กันยายน 2541ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
ดิบ 1 ตัน-เมล็ดในปาลมตอชั่วโมง
6.2 เลขที่ 1179/2543 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบ 15
ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และหรือน้ํามันมะพราวดิบ 3.6 ตัน-เมล็ดในปาลม
และ/หรือเนื้อมะพราวแหงตอชั่วโมง
บัตรสงเสริมที่ 6.1 และ 6.2 ไดรับสิทธิและประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1.
ไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีการคาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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4.
5.

ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอย
ละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ (2)
ใหไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปน
ระยะเวลาสิบป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ

6.3 เลขที่ 1292 (2)/2547 ลงวันที่ 23 เมษายน 2547 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตเนยเทียมและ
ไขมันพืชผสม 23,040 ตันตอป ซึ่งบริษัทฯ ไดขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจาก
ระบบ Manual สูระบบ Automation
6.4 เลขที่ 1478 (2)/2547 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบ
10,700 ตันตอป (15 ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง) และเมล็ดในปาลม 3,240 ตันตอป
6.5 เลขที่ 1815 (2)/2549 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบ
525 ตันตอป
6.6 เลขที่ 2093 (2)/2550 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์
173,250 ตันตอป
บัตรสงเสริมที่ 6.3, 6.4, 6.5 และ 6.6 ไดรับสิทธิและประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1.
ไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีการคาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลาแปดป
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
6.7 เลขที่ 1013 (9)/2551 ลงวันที่ 4 มกราคม 2551 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตไฟฟาจากกาซ
ชีวภาพ 600 กิโลวัตต
บัตรสงเสริมที่ 6.7 ไดรับสิทธิและประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1.
ไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีการคาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
- กลยุทธการแขงขัน
เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลม กลยุทธที่
สําคัญของบริษัทฯ ยังคงเนนที่ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือผลิตภัณฑที่ตองใชเทคโนโลยีที่ซับซอน
เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันในดานราคากับผูผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม
สวนใหญจะเปนการเจาะกลุม
รานอาหารฟาสตฟูด อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอมปรุง และผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ โดยทางบริษัทฯมีฝาย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสูตรพิเศษเฉพาะของลูกคาแตละกลุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
การพัฒนาผลิตภัณฑเดิมของลูกคาเพื่อใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น และมีนโยบายควบคุมขั้นตอนการผลิต ให
ผลิตภัณฑที่ไดมีมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอยางสม่ําเสมอ
นอกเหนือจากน้ํามันพืชที่ผลิตจากเมล็ดชา ซึ่งบริษัทไดวางตลาดไปเมื่อปลายป 2549 และ
ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี ในป 2550 บริษัทยังคงมีกิจกรรมทางดานการตลาดอยางตอเนื่อง
และไดวางตลาดผลิตภัณฑใหม ซึ่งเปนน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพอีกประเภทหนึ่ง ไดแก น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์
โดยมี 2 ชนิด ไดแก Extra Virgin และ Organic Extra Virgin ภายใตตราสินคา “เนเชอเรล” (Naturel)
นอกจากนี้ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ก็ไดวางตลาดกาแฟสดคั่วบดพันธุอาราบิกา
บรรจุกระปองเปนรายแรก ภายใตตราสินคา “UFC” ในปลายป 2550
- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป 2522 จึงทําใหบริษทั ฯไดรับความเชื่อถือและมีความสัมพันธอัน
ดีกับลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่
เชื่อถือ ดังเชนระบบคุณภาพ ISO 9001:2000, GMP, HACCP, ISO14001 รวมถึง OHSAS 18001 นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังสามารถจัดสงสินคาใหกบั ลูกคาตรงตามเวลา ทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคาเปนอันมาก
ในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการขายสินคาใหกับลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของ
รายไดจากการขาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการสัมมนาใหความรูใ นเรื่องการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน
วิธีการทําขนมชนิดตางๆ แกลูกคาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดเปนประจําทุกป ซึ่งเปดโอกาสให
บริษัทฯ ไดพบปะกับลูกคาและไดทราบถึงปญหาที่ลูกคาประสบในการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน
ขายของบริษัทฯ และผูเชีย่ วชาญทางดานโภชนาการสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาใหใชผลิตภัณฑของบริษัท
ฯ ที่มีคุณสมบัติและระดับราคาที่ตรงกับความตองการใชงานของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑไขมันพืช
ผสมและเนยเทียม ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบนั บริษัทฯ ไดจดั จําหนายไขมันพืชผสมและเนยเทียมหลายชนิด ซึ่งมี
คุณสมบัติการใชงานแตกตางกัน ภายใตเครื่องหมายการคาที่ตางกัน นอกจากการจัดสัมมนาแลว บริษัทฯ ยังมี
การจัดใหลูกคามาเยี่ยมชมการผลิตที่โรงงานอยางสม่ําเสมอ
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ลูกคาของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ตามวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑดังนี้
1.

รานคาสง (ยี่ปว ) รานคาปลีก หางสรรพสินคา

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันเมล็ดทานตะวัน และ
น้ํามันขาวโพด โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด ถุง และปป ซึ่งจะไดนําไปจําหนายตอใหกับผูบริโภคขั้นสุดทาย
นอกจากนี้ยังมีสินคาของ UFC ซึ่งบริษัทฯเปนตัวแทนจําหนายสินคา ไดแก ผัก และ ผลไม บรรจุกระปอง น้ํา
ผลไม บรรจุกระปอง และ UHT และกาแฟบรรจุกระปอง ซึ่งทําจากกาแฟสดคั่วบดพันธุอาราบิกา ที่เพิ่งเริ่ม
ออกจําหนายในปลายป 2550
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 เนย
เทียม และผลิตภัณฑของ UFC เชน ขาวโพดหวาน ซุปขาวโพด และผลไมรวม โดยลูกคาจะสั่งใหบริษัทฯ
ผลิตสินคาใหตามคุณสมบัติพิเศษ เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดใหใชกับผลิตภัณฑของลูกคาแตละราย
แตละ Franchise หรือสาขาของรานอาหารฟาสตฟูดทั่วโลก เนื่องจากลูกคากลุมนี้ใหความสําคัญกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑและบริการเปนหลัก และจะเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหเพียงไมกี่ราย ดังนั้นโอกาสในการ
สูญเสียลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯ จึงมีคอนขางนอย
นอกจากนั้นลูกคาในกลุมนี้ยังจัดเปนลูกคา
กลุมเปาหมายของบริษัทฯ อีกดวย
บริษัทฯ ไดมีการจัดจําหนายน้ํามันปาลมโอเลอีนชนิดบรรจุแทงคที่รานคาสงบางรายซื้อไปเพื่อบรรจุ
ใหมใสถุงพลาสติก หรือปป (Repacker) และนําไปขายเปนสินคาไมมียี่หอหรือเปนยี่หอของ Repacker เอง
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- การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายเอง โดยผานทางกลุมรานคาสง รานคาปลีก และหางสรรพสินคา กลุม
รานอาหาร เบเกอรี่ ภัตตาคารฟาสตฟูด กลุมลูกคาอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมสบู แชมพู
จากการที่บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายสินคาโดยตรง ทําใหสามารถดูแลและใหบริการแกลูกคาในทุกพื้นที่ได
อยางทั่วถึง และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังทําใหบริษัทฯ ได
ดําเนินการทางการตลาดไดอยางคลองตัวมากขึ้นรวมไปถึงการวางแผนการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา
- สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศในระยะ 3 ปที่ผานมา
การจําหนายในประเทศ
การจําหนายตางประเทศ

2550
91.14 %
8.86 %

2549
92.54%
7.46%

2548
92.56 %
7.44 %

ผลิตภัณฑน้ํามันปาลมสวนใหญเปนการจําหนายในประเทศ สําหรับการจําหนายตางประเทศจะผาน
นายหนาตัวแทน ซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศสิงคโปร ประเทศที่สงออก ไดแก จีน อินเดีย มาเลเซีย
บังกลาเทศ พมา เปนตน
ในสวนของผลิตภัณฑของผักและผลไมเปนการจําหนายในประเทศ และตางประเทศ ในสัดสวน
55 : 45 โดยมีการจําหนายไปยังประเทศญี่ปุน อเมริกา และ ยุโรป เปนตน
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ข.

ภาวะการแขงขัน
- ภาวะอุตสาหกรรม

ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตตอไรสูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุนการ
ผลิตน้ํามันต่ํากวาพืชชนิดอื่น น้ํามันปาลมจึงเปนน้ํามันพืชสําหรับการบริโภคที่มีราคาถูกที่สุด สามารถนําไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวาง ทําใหในบรรดาตลาด
น้ํามันพืชทั้งหมดในประเทศ น้ํามันปาลมจะมีสวนแบงในตลาดสูงสุด คือประมาณรอยละ 65 ของน้ํามันพืช
ทั้งหมด โดยมูลคาของอุตสาหกรรมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000 ลานบาท
ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย และไนจีเรีย โดยมีปริมาณผลผลิต
น้ํามันปาลมตอปเรียงตามลําดับคือ 17 ลานตัน 16 ลานตัน 1.1 ลานตัน และ 0.8 ลานตัน โดยมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลม คิดเปนมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด
พื้นที่ใหผลผลิต ในป 2550 คาดวามีพื้นทีเ่ พาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 2.8 ลานไร
ซึ่งขยายตัวเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพืน้ ที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี
ชุมพร และตรัง ในขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมีพนื้ ที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 24 และ 20 ลานไร
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายเรงรัดใหขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันอีก
ประมาณ 2.5 ลานไร เพื่อเพิม่ ปริมาณผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการผลิตเปนไบโอดีเซล
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2550 ผลผลิตทะลายปาลมสดทั้งประเทศลดลงเล็กนอยจากป 2549
ประมาณรอยละ 5.3 เปน 6.2 ลานตัน โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนมิถุนายนที่ 421,420 ตัน สูงสุดในเดือน
ตุลาคมที่ 649,598 ตัน ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,051,089 ตัน ลดลงประมาณรอยละ 9.9 จาก
ป 2549 โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือ ณ สิ้นป 2550 จํานวน 88,916 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน)
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2549 ที่ 155,587 ตัน จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็นวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil
Extraction Rate : OER) ในป 2550 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 17.0 ต่ํากวาป 2549 ผลผลิตน้ํามัน
ปาลมดิบโดยรวมที่ยังคงมีมากกวา 1 ลานตันนั้นไดรับแรงหนุนจากปจจัยพื้นฐาน ดังนี้
- ปริมาณพื้นที่เก็บเกีย่ วเพิ่มขึน้ อันเนื่องจากพื้นที่ปลูกในป 2546-2547 ซึ่งแมจะใหผลผลิตตอไร
ไมมากนัก แตมีสวนทําใหผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น
- ปาลมรุนใหมที่ปลูกหลังป พ.ศ. 2542 จะมีศักยภาพในการใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปตาม
ขอเท็จจริงที่วา
ปริมาณการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันจะเพิ่มขึ้นและสัมพันธโดยตรงกับอายุ
ปาลมจนกวาจะมีอายุประมาณ 10 ป
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ปริมาณผลปาลมสดในประเทศไทย
ตัน
6194.9

‘000
7,000

6539.3

92.4%

4415.9

4857.6

80.0%
60.0%

48.1%
40.0%

36.6%

28.7%
20.0%

2105.9

3,000

2487.9

4,000

3774.2

4434.0
3246.1

4050.7

5,000

4663.9

6,000

100.0%

2,000

0.0%
-5.3%

-4.0%

-5.7%
-15.4%

1,000

-5.3%

-14.9%

-19.9%

-20.0%

0

-40.0%
2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

ปริ ม าณผลปาลม สด

2547

2548

2549

2550

% การเปลี่ ย นแปลง

ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทย
1,100

120.0%

1,051

1,167

‘000 ตัน
1,200
101.0%

100.0%

580

700

400
300

784

60.0%
48.9%
40.0%
35.0%

34.6%

20.0%

352

500

450

600

80.0%

642

708

800

780

900

821

864

1,000

-5.0%

-6.2%

200
-21.7%

100

-18.1%

-4.5%

0.0%
-9.9%

-17.8%

-20.0%

0

-40.0%
2540

2541

2542

2543

2544

ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบ

2545

2546

2547

2548

2549

2550

% การเปลี่ย นแปลง

กําลังการผลิต การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนใน
ปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 66 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 15
ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ไมสอดคลองกับพื้นที่เพาะปลูกที่ใหผลผลิตแลวที่มีอยูป ระมาณ 2.8 ลานไร ซึ่ง
ใหผลผลิตที่ประมาณ 6 ลานตันผลปาลมสดตอป จะเห็นวากําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมี
มากกวาอุปทานของผลปาลมสดที่มีอยูในปจจุบัน ถึงรอยละ 60 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและ
อุปทานดังกลาว สงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
สถานการณตลาดและราคา ในป 2550 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป 2549 โดย
ในเดือนมกราคม
ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย
(Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,856 ริงกิตตอตัน และปดแตะระดับ
สูงสุดของปในเดือนธันวาคมที่ 3,125 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2550 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนา
กําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 2,418 ริงกิต ตอตัน เปรียบเทียบกับ 1,560 ริงกิ
ตตอตันในป 2549 คิดเปนเพิม่ ขึ้นถึงรอยละ 55
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ทํานองเดียวกันกับสถานการณดานราคาน้าํ มันปาลมดิบในประเทศ ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ตั้งแตตนป และทําสถิติสูงสุดในชวงสิ้นป โดยทั้งป ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวงตัวอยูในชวงระหวาง 18.63 –
31.47 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 14.20–18.31 บาทตอกิโลกรัมในป 2549) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของ
ผลปาลมสดในประเทศเคลือ่ นไหวอยูระหวาง 3.27 – 5.54 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 2.05 – 3.33 บาทตอ
กิโลกรัมในป 2549) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบ
ที่ 4.24 และ 24.45 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 ที่ 2.69 และ 15.77 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ
จะเห็นวาราคาโดยเฉลี่ยในป 2550 เพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปนรอยละ 57.62 สําหรับผลปาลมสด และรอยละ
55.04 สําหรับน้ํามันปาลมดิบ
ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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ราคาน้ํามันปาลม ดิบขายสงตลาด กทม.

ราคาน้ํามันปาลม ดิบตลาดมาเลเซีย

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย LST
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- โครงสรางของอุตสาหกรรม
การปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยเริ่มตั้งแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเริ่มปลูกประมาณ
พันไร มีวัตถุประสงคเพื่อการคาเปนครั้งแรก และตอมาไดมีการขยายพืน้ ที่การเพาะปลูกทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนเรื่อยมา จนถึงชวง 30 ป ที่ผานมา เกษตรกรรายยอยใหความสําคัญกับการปลูกปาลมอยางจริงจังและ
ไดรับการพัฒนาเขาสูระบบการคาและอุตสาหกรรมมากขึ้น
ปจจุบันไทยเปนประเทศหนึ่งในผูผลิตปาลม
น้ํามันที่สามารถผลิตใชอยางเพียงพอภายในประเทศ และสามารถสงออกไดบางสวนเทานั้น
โครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้าํ มันปาลมประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก เกษตรกรผูปลูก
ปาลม โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผูบริโภค ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในแตละสวนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในปจจุบนั ไดเกิดความตองการใชน้ํามัน
ปาลมจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลขึ้นมาในระบบ ทําใหอาจเกิดความไมสมดุลระหวางความตองการ
ใชไบโอดีเซลและอุปทานของน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภค ซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาน้ํามันปาลมไดเชนกัน
สําหรับปจจัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาในประเทศ ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืช
ชนิดอื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจจัยทีค่ วบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอ
ปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ และ
จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก
นํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้าํ มันปาลมที่สามารถบริโภคไดนั้น
ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป
จะขึ้นอยูกับราคาคูแขงและการควบคุมราคาของกรมการคาภายในเปนหลัก
สําหรับปริมาณผลปาลมสดซึ่งเปนวัตถุดิบนั้น ประเทศไทยยังไมมีการนําเขาผลปาลมสด แตเคยมีการ
สงออกเปนบางปซึ่งเปนปริ มาณที่นอย ดังนั้นผลผลิตปาลมน้ํามันเกือบทั้งหมดจึงถูก นํามาใชตอใน
อุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลมและสวนนอยใชเปนเมล็ดพันธุ ผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเปนสําคัญ สงผลใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 45,890 ตันในป 2520 เปน 1.3 ลานตัน และ6.2
ลานตัน ในป 2534 และ 2550 ตามลําดับ ผลผลิตจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คือ น้ํามันปาลม สําหรับกาก
ของเมล็ดในปาลมถือเปนผลพลอยไดในการผลิต เนื่องจากมีมูลคาทางการคาต่ํา โดยนําไปใชเปนอาหารสัตว
น้ํามันปาลมที่ไดจากโรงงานสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมจะ
นําไปใชทดแทนกับน้ํามันมะพราวไดเปนอยางดี นั่นคือการนําไปใชในการทําสบู และผงซักฟอก น้ํามัน
เมล็ดในปาลมสกัดไดเฉพาะในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดใหญที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาลมออกมาจาก
เสนใยของผลปาลมเทานั้น สวนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบน้ํามันจากผลปาลมทั้งทะลายโดยไมมีการแยก
เปลือกและเมล็ดใน น้ํามันปาลมดิบที่ไดก็จะเปนน้ํามันผสม
สําหรับเศษวัสดุเหลือจากขบวนการผลิต คือ เสนใยของผลปาลม กะลาปาลม และทะลายปาลมเปลา
โดยเสนใยของผลปาลมและกะลาปาลม ทางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา เพื่อ
ผลิตไฟฟาใชในโรงงานเองเกือบทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม ราคาของกะลาปาลมในปจจุบันมีแนวโนมสูงขึ้น
เนื่องจากสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันปโตรเลียมที่มีราคาสูงขึ้น สงผลใหโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมนํากะลาปาลมออกขายแทนการนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา ทั้งนี้เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหมอไอน้ําเพื่อใหสามารถใชทะลายปาลมเปลาเปน
เชื้อเพลิงได แทนการใชเสนใยของผลปาลมเพียงอยางเดียว การใชพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
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ดังกลาว สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันปโตรเลียมลงได นอกจากจะเปนการลดตนทุนในการผลิต
น้ํามันปาลมดิบแลว ยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษพลังงานอีกดวย
ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่โดดเดน เนือ่ งจากปจจุบนั มีการใชประโยชนจากน้ํามันปาลมมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ํามันประเภทอื่นๆ รวมทั้งยังเปนพืชน้ํามันที่สรางรายไดสง ออกสูงสุดในบรรดาพืช
น้ํามันทั้งหมด
บางปประเทศไทยตองมีการนําเขา-สงออกน้ํามันปาลมอันเนื่องมาจากความไมสมดุลของ
ผลผลิต และความตองการทัง้ ทางดานปริมาณและชวงเวลา โดยไทยมีการนําเขาน้ํามันปาลมเพื่อแกปญหาขาด
แคลนในชวงป 2538-2541 โดยเปนการนําเขาภายใตขอ ผูกพันองคการการคาโลก (WTO) และในป 2550
ไทยมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ประมาณ 282,000 ตัน ซึ่งมากเปนประวัติการณใน
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เนื่องจากราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศที่อยูในระดับสูงจูงใจใหมีการสงออก ซึ่ง
เปนสาเหตุหนึง่ ที่ทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันปาลมในชวงปลายป 2550 นอกเหนือจากการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลที่มีความตองการนําน้ํามันปาลมไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
จนทําให
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 อนุมัติใหนําเขาน้ํามันปาลมดิบใสปริมาณ 30,000 ตัน ภายใต
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน เพื่อบรรเทาภาวการณขาดแคลนน้ํามันปาลมในประเทศ
แมวาไทยจะเปนหนึ่งใน 42 ประเทศ จาก 223 ประเทศทั่วโลก ที่สามารถปลูกปาลมน้ํามันได แต
แผนการพั ฒ นาปาล ม น้ํ า มั น ของไทยที่ ผ า นมามี เ พี ย งเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการใช น้ํ า มั น ปาล ม
ภายในประเทศเปนหลักเทานั้น ทั้งนี้การปลูกปาลมน้ํามันมุงเนนเพื่อการบริโภคเปนหลัก คือ ประมาณกวา
รอยละ 90 สวนที่เหลืออีกไมถึง รอยละ 10 ใชเปนสวนประกอบผลิตสินคาอุปโภค เชน สบู ผงซักฟอก
เครื่องสําอาง พลาสติก และ น้ํามันหลอลื่น เปนตน อยางไรก็ตาม จากปญหาวิกฤติราคาน้ํามันดีเซลแพง ทําให
ปาลมน้ํามันเขามามีบทบาทสําคัญกับนโยบายวาระแหงชาติดานพลังงานของประเทศ ดวยความหวังหลักเพื่อ
นํามาผลิ ตไบโอดีเซล ซึ่ งสามารถลดภาระการนํ า เขาน้ํามัน เชื้อ เพลิ งบางส ว นจากตางประเทศได ดังนั้น
โครงสรางอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่เนนการผลิตเพื่อการบริโภคเปนหลัก ก็จะตอง
เปลี่ยนมาเปนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซลดวย ซึ่งในป 2551 คาดวาอุตสาหกรรมไบโอดีเซล
จะมีความตองการน้ํามันปาลมเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตประมาณ 300,000-400,000 ตัน
อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันเปนพืชพิเศษทีต่ องอาศัยความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลิต ตั้งแตพันธุปาลม
และการจัดการสวนปาลมที่เหมาะสมตอสภาพพืน้ ที่ และยังเปนพืชที่มขี อจํากัดเรื่องปุยและน้ํา ซึ่งกวาจะรูผล
วาลบหรือบวก เกษตรกรตองลงทุนโดยไมมีผลตอบแทนเลยจนกวาจะถึง 4 ป ในขณะทีก่ ารใชประโยชนจาก
ปาลมน้ํามันมีมากมาย สามารถสรางมูลคามหาศาล แตตอ งอาศัยการวางแผนการนําไปใชอยางคุมคา
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โครงสรางอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
สงออก
ผลปาลม

ผลปาลมน้ํามัน
ผลิตในประเทศ
ความตองการใชผลปาลมน้ํามันภายในประเทศ

เมล็ดพันธุพืช

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

น้ํามันปาลม
(รวมทั้งน้ํามันจากเมล็ดใน)

กากและเสนใย

เชื้อเพลิง

การนําเขา
น้ํามันปาลม
น้ํามันปาลม
บริโภค

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

ผูบริโภค
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อุตสาหกรรมที่ไมใชผลิตภัณฑอาหาร
- สบู, ผงซักฟอก
- เทียนไข
- กรดไขมันอิสระ
- สี
- ยาและเครื่องสําอางค
ฯลฯ

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สัดสวน (%) การใชประโยชนน้ํามันปาลมของอุตสาหกรรมตางๆ ของไทย (ไมรวมไบโอดีเซล)
% ของปริมาณน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิท์ ั้งหมด
58.6
10.1
9.4
6.4
4.8
1.4
1.0
8.3

ประเภทอุตสาหกรรม

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 และความเหีย่ วยนของผิว
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
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สารที่รางกายตองการ ขณะเดียวกันน้ํามันปาลมมีจุดเยือกแข็งต่ํา ทนความรอนไดดี เกิดควัน
นอย ซึ่งหมายถึง โอกาสที่โมเลกุลแตกตัวเปนอนุมูลอิสระนอยกวาน้ํามันชนิดอื่น
จากคุณคาทางโภชนาการของน้ํามันปาลมดังกลาว พบวา การบริโภคน้ํามันปาลมไมทําใหระดับ
ไขมันในเสนเลือด หรือ คลอเรสเตอรอลเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขาม กลับเพิ่มระดับ HDL-C (High Density
Lipoprotien-Cholesterol) และลดระดับ LDL-C (Low Density Lipoprotien-Cholesterol) ซึ่ง HDL นี้เปนตัว
ปองกันไมใหเกิดโรคหัวใจ
ที่มา : ศูนยเครือขายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
- สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมน้ํามันพืช
เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการผลิตของ
โรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 66 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจาก
เกษตรกรเพื่อใหโรงสกัดของตนเพิ่มอัตราการใชกําลังการผลิตและลดตนทุนตอหนวยใหมากที่สุด ทําให
บางครั้งไมไดใหความสําคัญกับคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลมเรื่องของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมาก
นอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตามมาอีกหลายประเภท
ตองอาศัยการลงทุนสูง เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) ในขณะที่ปจจุบันมีอุปทาน
สวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเพียงเล็กนอย จึงตองอาศัย
ระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอไป ไมวาจะเปน
การตอยอดไปสูอุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลมและอนุพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมไบโอ
ดีเซลอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลม
สดที่จะออกสูต ลาดในแตละฤดูกาล อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่
ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียม ก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาขายภายในประเทศ
เชนเดียวกัน
ในปจจุบัน การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอตกลงเขตการคา
เสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2546 สามารถปฏิบัติไดภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น ทั้งนี้ยังไมมีความชัดเจนใน
แนวทางปฏิบัติสําหรับการนําเขาของภาคเอกชน ในชวงปลายป 2550 ประเทศไทยไดประสบกับภาวการณ
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ตึงตัวของปริมาณน้ํามันปาลม ดังนั้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติใหมีการ
นําเขาน้ํามันปาลมดิบใสภายใต AFTA โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาจํานวน 30,000 ตัน ภายในวันที่
29 กุมภาพันธ 2551 เพื่อผอนคลายสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตาม หากสถานการณการขาดแคลนน้ํามัน
ปาล มยั งคงมีอยู โดยเฉพาะเมื่อมีการสนั บสนุนใหพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเ ซล อันเปนพลังงาน
ทางเลือก รัฐบาลอาจกลับมาพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AFTA อยางจริงจัง
อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย ยังตองคํานึงถึงปจจัยหลายดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผานมาอุตสาหกรรมประสบกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
การแขงขันกับตางประเทศ ที่สําคัญไดแก
1.
โครงสรางระบบสวนปาลมของไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหการบริหาร
จัดการสวนปาลมของตนเองไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหผลผลิตตอไรต่ําและ
ตนทุนการผลิตสูง
2.
ขาดการบริหารจัดการดานการแบงเขตพื้นที่การตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมใหสอดคลอง
กับพื้นที่ปลูกปาลม (zoning) ทําใหมีการแยงกันซื้อผลปาลม และมีตนทุนคาขนสงสูง
นอกจากนั้น ยังสงผลใหเกิดลานเทซึ่งเปนแหลงกลางรับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรแลว
นํามาขายตอใหโรงสกัดน้ํามันปาลม ขึ้นเปนจํานวนมาก โดยปจจุบันมีอยูกวา 400 แหงทั่ว
ประเทศ
อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อุตสาหกรรมผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการผลิตน้ํามันปาลม
ซึ่งใชเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก โรงงานทําขนมปง โรงงานทําขนม ขบเคี้ยว รานเบ
เกอรี่ และรานอาหารฟาสตฟูต ซึ่งการเติบโตของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสม จะมีความสัมพันธ
โดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากการประมาณการของบริษัทฯ การขยายตัวของการบริโภคเนยเทียม
และไขมันพืชผสมอยูในอัตราที่สูงกวาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP
GROWTH) ของประเทศไทย
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทย ก็เปนปจจัยที่สําคัญของการ
ขยายตัวของตลาดเนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยในปจจุบันผูบริโภคไดหันมาบริโภคเคก ขนมปงชนิดตางๆ
ไอศครีม และอาหารประเภททอดจากรานอาหารฟาสตฟูด เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งอาหารกลุม
ดังกลาวตองใชเนยเทียมและไขมันพืชผสมเปนวัตถุดิบหลัก อนึ่งภาวะตลาดของเนยเทียมและไขมันพืชผสม
โดยทั่วไปจะมียอดขายที่สูงในชวงไตรมาสที่ 4 ของป ซึ่งเปนชวงเทศกาลเฉลิมฉลองตางๆ เนื่องจากวัตถุดิบที่
ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนผลพลอยไดจากการกลั่นน้ํามันปาลมดิบ ดังนั้นผูผลิตเนยเทียม
และไขมันพืชผสมที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมดิบเองจะมีขอไดเปรียบมาก เมื่อเทียบกับผูผลิตที่จะตอง
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ไปซื้อวัตถุดิบจากโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งนอกจากจะมีปญหาดานการกําหนดราคาแลว ยังมีปญหาที่
ไมสามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดสงวัตถุดิบที่แนนอนอีกดวย
ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ ในเรื่องกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตเนย
เทียมและไขมันพืชผสมที่มีคุณภาพตางกันในชวงเวลาอันจํากัด ทําใหบริษัทฯ สามารถบริการลูกคาไดอยาง
ทั่วถึงทันตามกําหนดเวลา เนื่องจากการจําหนายสินคาประเภทนี้ขึ้นอยูกับเทศกาล นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีที่ใช
ในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เพื่อใหไดผลิตภัณฑทมี่ ีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนด
โดยลูกคา
และรวมถึงความสม่ําเสมอของคุณภาพของสินคา ก็ยังเปนปจจัยที่สําคัญของการแขงขันใน
อุตสาหกรรมอีกดวย
อุตสาหรรมผักและผลไม
ตลาดผักกระปองภายในประเทศ มีมูลคาตลาด ประมาณ 800 – 1,000 ลานบาท การขยายตัวของ
ตลาดเฉลี่ย ประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 7 ตอป สําหรับตลาดผลไมกระปอง มีมูลคาตลาดประมาณ 600 ลาน
บาท ทั้งนีค้ าดการณวาแนวโนมความตองการของผักและผลไมกระปองในตลาดตางประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้การที่ประชากรมีความตื่นตัวและใสใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น จะเปนสิ่งกระตุนพฤติกรรมการ
บริโภคผักและผลไมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมประเภทนี้มีปจจัยเสี่ยงในเรื่องความพอเพียงและ
คุณภาพของวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบหลักเปนผลผลิตจากภาคการเกษตร ผลผลิตที่ไดจะขึ้นอยูกับฤดูกาล
สภาพดินฟาอากาศ สภาวะแวดลอม ซึ่งปจจัยดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุม สงผลใหการคาดการณดาน
ราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาลเปนไปไดยาก อีกทั้งปญหาดานคุณภาพของวัตถุดิบที่
ไมสามารถควบคุมได ตลอดจนการคาดการณอุปสงคและอุปทานของสินคาในระดับที่เหมาะสม ที่สอดคลอง
กับกําลังการผลิตและแผนการตลาดจึงทําไดยาก การแขงขันในปทผี่ านมาจะเปนการแขงขันดานราคาเปน
หลัก ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เพือ่ ลดตนทุนในการผลิตสินคาใหสามารถแขงขันในตลาดได โดยรักษามาตรฐานสินคาใหเปนที่
ยอมรับของผูบริโภคตลอดไป
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- เครื่องดื่มน้าํ ผลไม
น้ําผลไมเปนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปประเภทหนึง่ ที่มีความสําคัญตอประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงที่ผลผลิตผลไมสดมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด ซึ่งทําใหระดับราคาตกต่ํา และเกิด
ความสูญเปลาจากการเนาเสียไดงาย ดังนั้นการนําผลไมสดดังกลาวมาแปรรูปเปนน้าํ ผลไมจะทําใหสามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น และลดความเสียหายที่เกิดจากขอจํากัดของอายุการเก็บ
รักษาลงได
ตั้งแตอดีตตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวไมสูงมากนัก ดวยเหตุผลที่วา
ผลไมสดในประเทศมีอยูมากมายหลายชนิดและมีใหรับประทานตลอดทั้งป เมื่อตองการดื่มน้ําผลไมผูบริโภค
เองก็สามารถนําผลไมสดมาคั้นดื่มเองได
แตดว ยภาวะเศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเรงรีบ ความหวงใยในสุขภาพและการขยายตัวของประชากร พรอมกับความสะดวกสบาย กลายเปน
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ปจจัยสําคัญทีก่ ระตุนใหธุรกิจน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับ กระแส
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอนามัยขยายตัวอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะในกลุมผูรักสุขภาพทั้งหลาย น้ําผลไม
พรอมดื่มจึงกลายมาเปนสินคาที่เขามาแทรกสวนแบงการตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลที่ไดรับความนิยม
ตอบรับกระแสชีวจิตที่เขมขนดวยคุณภาพในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได
ดังนัน้ น้ําผลไมจึงเปนเครื่องดื่ม
ทําใหมีผผู ลิตสนใจที่จะเขาสูตลาดน้าํ
สําเร็จรูปที่ไดรับความนิยมคอนขางมากอีกประเภทหนึ่งในปจจุบนั
ผลไมกันเปนจํานวนมาก สงผลใหตลาดน้ําผลไมในปจจุบนั เกิดการแขงขันทีส่ ูงมากขึ้น ดานการนําเขา
เครื่องดื่มน้ําผลไมนั้น ยังมีสัดสวนที่นอ ยอยูเมื่อเทียบกับความตองการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยยังมีความสามารถในการผลิตเพื่อรองรับกับความตองการภายในประเทศ ทั้งนี้การนําเขาสินคา
เครื่องดื่มน้ําผลไมจากประเทศตางๆ ที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล ไตหวัน และออสเตรเลีย เปน
ตน
สําหรับความตองการเครื่องดื่มน้ําผลไมในตลาดตางประเทศนั้น
มีความตองการไปในลักษณะ
เดียวกับของประเทศไทย เนื่องจากกระแสสุขภาพ เปนกระแสที่ไดรับความนิยมทั่วโลก และพฤติกรรมใน
กลุมวัยรุนและผูสูงอายุ ก็มลี ักษณะคลายกันในตลาดยุคธุรกิจขามชาติ และกระแสโลกาภิวัฒน และสําหรับ
ตลาดเครื่องดื่มน้ําผลไมที่คาดวามีความตองการสูงขณะนี้ แมจะยังเปนตลาดญี่ปุน และยุโรป แตตลาดที่มี
ความตองการเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต คือ ตลาดในกลุมประเทศแถบลาตินอเมริกา และประเทศเพื่อนบาน
อาทิ ไตหวัน ฮองกง ลาว และพมา ซึ่งมีการเปดประเทศ และเปนคูคาใหม ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น
แมวาความตองการเครื่องดื่มน้ําผลไมของตลาดตางประเทศจะมากขึน้ ก็ตาม แตภาวะการแขงขันเพื่อ
สงออกไปตางประเทศนั้นก็รุนแรงมากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากการเปดเสรีในภูมภิ าคตาง ๆ ตามเงื่อนไขของ
องคการการคาโลก (WTO) เขตการคาในอาเซียน (AFTA) และ เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งหาก
ผูผลิตในประเทศไทยไมสามารถแกไขปญหาการผลิตและการตลาดภายในประเทศได ก็อาจทําใหศักยภาพ
การแขงขันเครื่องดื่มน้ําผลไมของไทยลดลง โดยในปจจุบันคูแขงทีส่ ําคัญของธุรกิจประเภทนี้ของไทย คือ
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งมีความหลากหลายและไดเปรียบตลาดผูผลิตไทยหลายดาน เชน คุณภาพ
วัตถุดิบ และตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา เปนตน
ทั้งนี้น้ําผลไมพรอมดื่มจะมีสวนผสมของน้ําผลไมแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับชนิดของผลไมที่นํามาเปน
วัตถุดิบและวิธีการผลิต 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 %
ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่ม มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 3,500 ลานบาท โดยแบงเปนน้ําผลไม 100% หรือ
ตลาดระดับบนมูลคา 1,300 ลานบาท หรือ รอยละ 37 ของมูลคาตลาดรวม น้ําผลไม 25-50% หรือตลาด
ระดับกลางมูลคา 1,000 ลานบาท หรือ รอยละ 28 ของมูลคาตลาดรวม และน้ําผลไมต่ํากวา 25% หรือตลาด
ระดับลางมีมูลคา 1,200 ลานบาท หรือ รอยละ 35 ของมูลคาตลาดรวม จากตัวเลขมูลคาตลาดรวมแสดงใหเห็น
วาตลาดน้ําผลไมระดับบนจะมีอัตราขยายตัว รอยละ 15-20 ตลาดน้ําผลไมระดับกลางจะมีอัตราขยายตัว รอย
ละ 5-7 และตลาดน้ําผลไมระดับลางจะมีอตั ราขยายตัว รอยละ 10 ทั้งนี้แนวโนมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ํา
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ผลไมในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบนั คนไทยยังคงมีปริมาณการบริโภค
น้ําผลไมนอยมาก หรือเฉลี่ยคนละ 2 ลิตรตอป
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผลไมยังคงมีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยทางการตลาดหลาย
ดาน เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การขยายชองทางการจัดจําหนายใหกวางขึ้น นอกจากนีย้ ังมีการเพิ่ม
ความหลากหลายของชนิดสินคาทั้งในดานรสชาติ ขนาดบรรจุ และดานราคา เปนตน ประกอบกับ กระแส
ความใสใจในสุขภาพของผูบริโภคที่ยังคงอยูอยางตอเนือ่ ง และภาวะความเรงรีบของวิถีชีวิตปจจุบัน ทําให
ผูบริโภคไมมีเวลา ดังนัน้ แนวโนมของเครื่องดื่มน้ําผลไมทุกชนิด เชน น้ําฝรั่ง น้าํ มะขาม น้ําลิ้นจี่ จะมี
แนวโนมที่ดี อยางไรก็ตาม การแขงขันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งดานราคาและที่ไมใชราคา เชน การ
แขงขันในลักษณะการออกสินคาใหม ๆ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธผาน
สื่อตาง ๆ เปนตน
- เครื่องดื่มกาแฟกระปอง
กาแฟกระปองมีมูลคาตลาดประมาณ 6,000 – 6,500 ลานบาท อัตราการเติบโตประมาณรอยละ 8-10
โดยมีเบอรดี้ เปนผูนําตลาดมีสวนแบงประมาณรอยละ 71 และเนสกาแฟประมาณรอยละ 26 ดานภาวการณ
แขงขันในตลาดกาแฟกระปองเปนไปอยางรุนแรง โดยผูประกอบการพยายามผลักดันใหตลาดมีการขยายตัว
จากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ เพิ่มรสชาติเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค และการกระจายสินคา ซึ่ง
เปนกลยุทธในการเจาะตลาดใหถึงกลุมเปาหมายมากที่สดุ และรวดเร็วที่สุด จากการแขงขันที่เขมขนของตลาด
ภายในประเทศ ทําใหผูผลิตกาแฟกระปองบางรายหันไปหาตลาดสงออก โดยผูประกอบการเนนการสงออก
ไปจําหนายยังภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอินโดจีน เนื่องจากมีรสนิยมในการบริโภคกาแฟใกลเคียงกับตลาดใน
ประเทศไทย
อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส
มูลคาตลาดเครื่องปรุงรสอาหารมีขนาดใหญประมาณ 9,700 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวของ
ตลาดในแตละปเฉลี่ยรอยละ 10
ตลาดเครื่องปรุงรสอาหารสามารถแยกออกไดเปนประเภทใหญๆ คือ
น้ําปลา ซอส เครื่องแกง ผงปรุงรส และเครื่องปรุงรสอาหารอื่นๆ โดยเฉพาะซอสหอยนางรมหรือน้ํามันหอย
ในดานการแขงขัน บริษัทฯ จะเนนที่ความแข็งแกรงของตราสินคา และจุดเดนของผลิตภัณฑในการสราง
ตลาดใหเปนทีย่ อมรับ ทั้งในดานคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ เตาเจี้ยวเต็มเม็ด น้ําจิ้มสุกี้ น้ําจิม้ ไก และ
ซอสหอยนางรม
ปจจุบันกระแสความนิยมบริโภคเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศเพิ่มขึ้นอยางมาก
ทําใหตลาด
เครื่องปรุงรสอาหารขยายตัวอยางรวดเร็ว
เนื่องจากคนไทยยอมรับและบริโภคเครื่องปรุงรสที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น สวนตลาดในตางประเทศความนิยมเครื่องปรุงรสอาหารจากประเทศไทยเริ่มขยายตัวไปสู
การวางจําหนายบนชั้นในซุปเปอรมารเก็ตใหญๆ
จากที่เคยจํากัดตัวอยูใ นรานขายของชําของชาวเอเชีย
เนื่องจากชาวตางชาติหันมานิยมรับประทานอาหารไทยมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจรานอาหารและ
ภัตตาคารไทยในตางประเทศ ทําใหอาหารไทยเปนที่รจู ักมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนปจจัยหนุนใหมูลคาการสงออก
เครื่องปรุงรสอาหารของไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง
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- จํานวนคูแขงขัน และขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง
กลุมผลิตภัณฑน้ํามันปาลม
พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมาคือ
สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมน้ํามันออกเปน 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 โรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบ และโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ สวนใหญตั้งอยูในเขต
ภาคใต มีจํานวน 66 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 15 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบงไดดังนี้
- โรงงานสกัดขนาดใหญ 45 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 13 ลานตันทะลายปาลมสดตอ
ชั่วโมง
- โรงงานสกัดขนาดเล็ก 21 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสดตอป
สําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ สวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี
จํานวน 12 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 1.2 ลานตันน้ํามันปาลมดิบตอป โดยแบงไดดังนี้
- โรงงานขนาดใหญ 10 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 170 ตันน้ํามันปาลมดิบตอชั่วโมง
- โรงงานขนาดเล็ก 2 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 4 ตันน้ํามันปาลมดิบตอชั่วโมง
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเทากับ 255,500 ตันน้ํามันปาลมดิบตอป
ซึ่งนับวาเปนโรงงานกลั่นน้ํามันขนาดใหญ สวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีกําลังการผลิตที่ 45 ตัน-ผลปาลม
สดตอชั่วโมง
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
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- สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
บริษัทฯ ทําธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป และบริษัทฯ ยังไดมีการ
พัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา จึงทําใหบริษัทฯ
มีสถานภาพและศักยภาพในการแขงขันสูง รวมไปถึงการขยายกําลังการผลิตที่บริษัทฯ เตรียมไวรองรับกับ
การเปดเสรีทางการคา การปรับปรุงระบบการผลิตในสวนของแผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสมจากระบบ
Manual สูระบบ Automation ตลอดจนมีแผนงานปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิต
น้ํามันปาลมดิบที่โรงงานจังหวัดตรัง การผานการรับรองระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร
(HACCP) ระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices)
และการผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้งบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
Kosher ซึ่งเปนระบบคุณภาพมาตรฐานดานอาหารของชาวยิวในป 2549 โดยจะชวยเสริมสรางศักยภาพดาน
การสงออกของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชระบบ SAP ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถใหขอมูลที่รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลสินคาคงคลัง เพื่อตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว และขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อใช
ในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนเจาของสวนปาลมน้ํามันที่ใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย ทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได
อยางครบวงจร โดยบริษัทสามารถติดตามปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาลไดอยางใกลชิด
ซึ่งจะมีผลตอราคาตลาดของผลปาลมสดและราคาตลาดของน้ํามันปาลมดิบ ที่เปนวัตถุดิบหลักของบริษัท อีก
ทั้งการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC สงผลใหบริษัทมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่มีชองทางการกระจายสินคาในลักษณะเดียวกัน ทําใหบริษัทสามารถ
ใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงานไดอีกดวย
- แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม
1. สวนแบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ปาลมน้ํามัน เปนพืชน้ํามันที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงกวาพืชน้ํามันชนิดอื่นๆ ทั้งดานการผลิต และ
การตลาด สวนแบงการผลิตน้ํามันปาลมตอน้ํามันพืชของโลก มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และรวดเร็ว
จากรอยละ 11.7 ในชวงป 2519-2543 เพิ่มเปนรอยละ 27.5 ในชวงป 2544-2548 และคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นเปน
รอยละ 31.2 ในชวงป 2559-2563 โดยมีประเทศผูผลิตที่สําคัญคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สําหรับ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของไทยนับเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องเชนกัน
โดยมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10 ตอป และตลาดน้ํามันพืชในสวนอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มขึ้น
รอยละ 5-20 และอุตสาหกรรมอุปโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 15-20 อีกทั้งในรอบปที่ผานมา เกษตรกรหันมาปลูก
ปาลมกันมาก ซึ่งสอดคลองกับนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ ขณะเดียวกันการเพิ่มมูลคาผลปาลมจากการแปร
รูปอยางงาย เปนการแปรรูปผลิตภัณฑมูลคาสูง โดยจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมครบวงจร คาดวาจะ
สามารถเพิ่มมูลคาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจาก 50,000 ลานบาทในปจจุบัน เปน 231,492 ลานบาทในป 2572
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นอกจากนี้แนวโนมในเชิงยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของประเทศในอนาคต ควร
พิจารณาการเพิ่มมูลคาผลผลิตโดยการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน
(Oleo-Chemical Products) ซึ่งมีการขยายตัวของความตองการสูงในตลาดโลก ดังนั้นแนวโนมในอนาคตของ
น้ํามันปาลมดิบที่ผลิตไดทั้งหมดจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก สามารถแบงออกไดเปนสองสวน คือ สวนที่ใช
สําหรับเพื่อการบริโภค-อุปโภค และสวนที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภค โดยในสวนแรกยังคงเปนไปตาม
โครงสรางอุตสาหกรรมเดิมในปจจุบัน ในขณะที่สวนที่สองจะถูกนําไปใชเพื่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑจาก
น้ํามันปาลม หรือ ไบโอดีเซล หรือ เปนการผสมผสานทั้งเคมีภัณฑและไบโอดีเซล
ทั้ ง นี้ ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม ส ว นใหญ จ ะเน น การผลิ ต น้ํ า มั น ปาล ม เพื่ อ ใช
ประโยชนทางตรงและตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก แตในบางสถานการณที่มีผลผลิตออกมา
มากเกินความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่
ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ ก็จะทําใหมีการสงออกเปนครั้งคราว ไมไดเนน
การใชประโยชนจากน้ํามันปาลมในลักษณะของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา หรือการใชประโยชนจากผลพลอย
ไดจากกระบวนการผลิตตางๆ มากนัก ดังนั้นในอนาคต หากการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลมสามารถดําเนินไปตามแผนยุทธศาสตรปาลมน้ํามันของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การศึกษาคนควาวิจัยเพิ่มเติมของภาคเอกชนในการพัฒนาชองทางการนําน้ํามันปาลมไปใชประโยชนในดาน
อื่นเพื่อเพิ่มมูลคาใหน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมก็จะมีแนวโนมการขยายตัวที่มั่นคงไดในระยะยาว ความผัน
ผวนทั้งทางดานราคาและปริมาณก็จะลดลงเปนลําดับ นอกจากนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมอยางเปนระบบ ก็จะทําใหประเทศสามารถผลิตน้ํามันปาลมเพื่อสงออกอยางตอเนื่องไดอีก
ชองทางหนึ่ง เพื่อระบายอุปทานสวนเกิน และทําใหราคาน้ํามันปาลมมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม รวมถึงเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันตองพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และบริหาร
ตนทุนการผลิตใหอยูในระดับต่ําควบคูกันไป ในอนาคต จึงมองวาศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของ
ไทยมีแนวโนมที่จะเติบโตไดตอไปทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก
2. ไบโอดีเซล
นโยบายภาครัฐที่ผลักดันเรื่องพลังงานทดแทน สืบเนื่องมาจากกระแสเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เพื่อลดภาวะโลกรอน ซึ่งจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจากปโตรเคมี ไบโอดีเซลจึง
ถูกนํามาเปนแหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวง
พลังงานไดเรงออกมาตรการบังคับใหบริษทั ผูคาน้ํามันทุกแหง จะตองจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล B2 (คือ
เติมไบโอดีเซล B100 ผสมเขาไปในน้ํามันดีเซลรอยละ 2) แทนการจําหนายน้ํามันดีเซลในสถานีบริการน้ํามัน
ทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งเร็วกวากําหนดเดิมที่วางไววนั ที่ 1 เมษายน 2551 โดยมาตรการ
ดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการเรงรัดแผนพลังงานทดแทน กรณีดังกลาวจะทําใหเกิดความตองการไบโอ
ดีเซล B100 วันละประมาณ 1.2 ลานลิตร หรือคิดเปนปริมาณน้ํามันปาลมดิบถึงปละกวา 300,000-400,000 ตัน
ปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมที่ประมาณ 1,000,000 ตันตอป โดยในแตละปมี
ปริมาณความตองการอุปโภคบริโภคน้ํามันปาลมประมาณ 800,000-850,000 ตัน ทําใหมีปริมาณน้ํามันปาลม
สวนเกินอยูบางที่จะสามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลได แตคิดเปนไมถึงรอยละ 1 ของปริมาณน้าํ มันดีเซลที่
ประเทศไทยใชอยู ในขณะที่กระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ 3 ภายในป 2554 ขอจํากัดที่
สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลจึงอยูทปี่ ริมาณและราคาของน้ํามันปาลม
ซึ่งหากราคาของ
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น้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องจากการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดดังเชนปจจุบนั
ตนทุนของไบโอดีเซลก็จะออกมาสูง ไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เนื่องจากมี
ขอจํากัดอยูทไี่ มสามารถเพิ่มปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศใหทันกับอุปสงคที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น การผลักดันใหมกี ารผลิตและการใชไบโอดีเซลอยางรวดเร็ว ควรตองคํานึงถึงอุปสงคและ
อุปทานของวัตถุดิบที่มอี ยูในระบบ ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันปาลมสําหรับการบริโภค
3. อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน
เมื่อราคาผลปาลมสดมีความคงที่ในระดับสูงเปนที่พอใจของเกษตรกรผูปลูกปาลมแลว
ยังเปน
แรงจูงใจใหพวกเขาหันมาสนใจ ในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากขึ้น ทั้งการเลือกพันธุดี การใชปุย การ
อนุรักษดนิ และน้ํา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลม และจะมี
การปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคตขางหนา
การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี เปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ตองใหความสําคัญเปน
อันดับตนๆ ในการกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ดพันธุดี นอกจากจะให
ผลผลิตตอไรที่สูงแลว ยังใหปริมาณน้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย อันจะมีผลทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอย
ละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุไมดี ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่
ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาพันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไม
เพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่
สนับสนุนใหเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม เกษตรกรหลายพื้นที่จึงใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยาง
แพรหลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดอื่นนอกเหนือจากภาคใต จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาด
แคลนพันธุปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากขึ้น
เนื่องจากหนวยงานของรัฐไมสามารถผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การ
วิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตองอาศัยเวลาไมนอยกวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตที่ไดตลอดอายุของตนปาลมกอน
โคนเพื่อปลูกทดแทน (Replanting)
4. การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมากกวารอย
ละ 60 ของวั ต ถุ ที่ ป อ นเข า สู ก ระบวนการผลิ ต ทั้ ง หมด ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ส าเหตุ จ าก
กระบวนการสกั ด น้ํามัน โดยการนึ่ งผลปาลม การแยกเมล็ ดในปาลม และการสกัด น้ํามั นออกจากปาล ม
เนื่องจาก กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการใชน้ําในปริมาณมาก สงผลใหเกิดน้ําเสียที่มี
ภาวะความสกปรกของสารอินทรียสูง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังกอใหเกิดของเหลือใชในรูปของแข็ง
ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) เสนใยปาลม (Fiber) กะลาปาลม (Shell) และกากตะกอน
(Decanter Cake) ดังนั้น การใชประโยชนจากเศษวัสดุจากปาลมเหลานี้ ซึ่งเปนแหลงพลังงานชีวมวลที่สําคัญ
จึงเปนวิธีการที่สามารถเพิ่มรายได และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมอีก
ดวย ทางภาครัฐ ไดแก กระทรวงพลังงาน จึงไดเขามามีสวนสนับสนุนโดยการกําหนดมาตรการตางๆ เชน
การสงเสริมดานเทคนิคและเงินทุนในการนําระบบกาซชีวภาพ (Biogas) เขามาใชในโรงงาน และการ
ปรับปรุงใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เพื่อนําไปผลิต
กระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถจําหนายกระแสไฟฟานั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่ง
เปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดน้ํามันปาลมอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ ทั้งระบบกาซชีวภาพและระบบเชื้อเพลิง
หนา 36: LSTTF

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชีวมวลถูกนํามาใชในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมหลายแหง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดย
เปนการใชเศษวัสดุจากปาลม มาเปนแหลงเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม
นอกจากนั้น ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซึ่งกาซเรือนกระจกเปน
ตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่จะตองลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนินโครงการลดกาซ
เรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอนเครดิตที่ไดจากโครงการภายใตกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งเรียกวา Certified Emissions Reduction หรือ
CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะนี้
มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งสนใจเขารวมโครงการดังกลาว
5. การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ปาล มน้ํ า มัน เปน พื ช เศรษฐกิจ ที่ สํา คั ญ ที่ ค วรได รั บ การวิจั ย พัฒ นาอย า งครบวงจร เริ่ มตั้ ง แต ก าร
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่มมูลคา
ในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมใหเปนผลิตภัณฑ
เคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ดังนั้น ปาลมน้ํามันนับเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งสามารถ
พัฒนาการใชประโยชนไปในรูปแบบที่หลากลายและสามารถเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบ
ตางๆ
จากที่ไดอธิบายไปแลวขางตน อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีศักยภาพสูงทางดานการใชประโยชน
พลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เปนแหลงทางเลือก
ในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมอยูในระดับสูง ดังนั้น
เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อสรางความมั่นใจในการเปนแหลงพลังงาน
ทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสามารถรองรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในลําดับตอไป ในขณะที่ทางภาครัฐก็
ตองสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทนอยางเรงดวน ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
2551 ภาครัฐไดกําหนดบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B2 ดังนั้น คาดวาในอนาคต ความตองการใชน้ํามันปาลม
ดิ บ จะเพิ่ ม ขึ้ น มากถึ ง ป ล ะ 300,000 ตั น นอกจากนั้ น อุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม ยั ง สามารถต อ ยอดไปสู
อุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ เยื่อไม
และสรางสารตั้งตนอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง
- สภาพการแขงขันในอนาคต
น้ํามั น ปาล ม เปน น้ํ ามั น พื ชที่มี ร าคาถูก กวาน้ํ า มัน พื ชชนิด อื่น และสามารถนํา มาประยุ ก ต ใ ชไ ด
หลากหลายทั้งในดานอุปโภคและบริโภค จึงทําใหไมมีปญหาดานตลาดรองรับทั้งในประเทศและตางประเทศ
อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีก จะเห็นไดจากอัตราการบริโภคน้ํามันปาลมตอคนตอป
ของไทยยังคงอยูในระดับต่ําที่ประมาณ 9 กิโลกรัม ในขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยของโลกอยูที่ประมาณ 19 กิโลกรัม
นอกจากนี้ น้ํามันปาลมมีสวนแบงตลาดสูงสุดของน้ํามันพืชในประเทศไทย ประมาณรอยละ 70 รองลงมาเปน
น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว และอื่นๆ แสดงใหเห็นแนวโนมการขยายตัวสูงขึ้นของอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม อีกทั้งภาครัฐยังใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยมียุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
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ป 2547-2572 โดยกําหนดใหพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันและพื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2572 เพิ่มขึ้นเปน
10 ลานไร และ 9 ลานไร ตามลําดับ สวนผลผลิตน้ํามันปาลมเปน 4.5 ลานตัน
ทั้งนี้หากการเปดการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) เกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบและ
รัฐบาลสามารถกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาที่ชัดเจนได ไทยสามารถนําเขาน้ํามันปาลมดิบจาก
ตางประเทศที่มีตนทุนต่ํา โดยเฉพาะในชวงผลปาลมภายในประเทศขาดแคลนและสงผลตอตนทุนวัตถุดิบที่
สูงขึ้น โดยเสียภาษีไมเกินรอยละ 5 ซึ่งจะทําใหในอนาคตอันใกลนี้ อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยไม
เพียงแตจะตองแขงขันดานการตลาดกันเองในประเทศ แตจะตองแขงขันดานตนทุนการผลิตที่รุนแรงมาก
ขึ้ น กับ ประเทศผูผ ลิ ตอื่ น ๆ ดัง นั้ น ทั้ ง เกษตรกร โรงงานสกัด น้ํ ามั น ปาลม และโรงงานกลั่น น้ํ ามั น ปาล ม
จํา เป น ตองปรับตั ว เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต ใหสูงขึ้น และสามารถแขงขัน กับตางประเทศได โดย
นอกจากการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันแลว ยังตองเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกปาลมน้ํามัน ทั้งในแง
ของการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร และการเพิ่มเปอรเซนตการใหน้ํามัน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ทั้งการสกัดน้ํามันปาลมดิบและการกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
อยางไรก็ตามในปจจุบันการนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอตกลง
เขตการคาเสรีอาเซียน โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ยังคงไมมีความ
ชัดเจน ทําใหอาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการในชวงผลปาลมขาดแคลน สงผลตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
หากมองในภาพรวม การควบคุมดังกลาวนั้น ทําใหกลไกตลาดไมสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่เปนผลใหประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูงกวา
ตนทุนการผลิตของมาเลเซียและอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ในปจจุบันน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่ใชบริโภคโดยตรง
เปนตลาดที่มีการแขงขันสูง และมีความยืดหยุนตอราคาสูง ดังนั้นพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ จะให
ความสําคัญกับราคาของผลิตภัณฑ (Price) เปนปจจัยแรกในการเลือกซื้อน้ํามันพืช แตในอนาคต หาก
ผูประกอบการสามารถควบคุ มตน ทุ น การผลิ ต ได
คาดวา การแข งขั น ด านราคาก็ จะลดลงเปน ลําดั บ
ผูประกอบการจะตองหันมาแขงขันในเรื่องอื่นๆ มากขึ้น เชน คุณภาพสินคา (Quality) การสรางความแตกตาง
ในตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
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3) การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
- การผลิต
ปจจุบัน บริษัทฯมีโรงงานตั้งอยู 2 แหง ดังนี้
1. โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ ตั้งอยูที่ 99/9 หมู 2 ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

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

ป 2548

ป 2549

ป 2550

336,960
34,445

336,960
34,445

336,960
34,445

50,571
3,561

106,791
6,238

46,752
2,564

15
10

32
18

14
7

-56
-48

111
75

-59
-59

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 2548

ป 2549

ป 2550

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

255,500
146,000
29,280
26,352

255,500
146,000
32,850
31,248

255,500
146,000
32,850
45,990

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

180,702
83,856
19,504
14,578

204,044
106,943
19,985
15,855

216,940
105,246
22,289
15,827

อัตราการใชกาํ ลังการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

71
57
67
55

80
73
61
51

85
72
68
34

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

6
-17
41
-2

13
28
2
9

6
-2
12
-0-

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)
ที่สกัดไดจากผลปาลมสดยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเนื่องจากมีสิ่งเจือปนในน้ํามัน 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 2536-2550
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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
2549
2,800.00
6,194.91
2,212
3,000.00
2550E
หมายเหตุ : ในป 2550 คาดวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) อยูที่รอยละ 17
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
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2.

ผักและผลไม

วัตถุดิบหลักทีเ่ ปนผักนั้น ไดแก ขาวโพด ซึ่งบริษัทยอยมีการสงเสริมการเพาะปลูก โดยใหเปนเมล็ด
พันธุแกเกษตรกร และรับซือ้ ในราคาประกัน ทั้งนี้เพือ่ ชวยเหลือและแนะนําเกษตรกรในการเพาะปลูก และ
ใหผลผลิตมีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ โดยมีพื้นที่สงเสริมประมาณ 19,000 ไร
ในสวนของผลไม บริษัทยอยมีการรับซื้อวัตถุดิบดังกลาวในฤดูกาลจากตัวแทนชาวสวน ในราคาตาม
ทองตลาด
- 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
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เพียงพอปอนโรงงาน จากขอจํากัดของวัตถุดิบสงผลตอเนื่องทําใหตน ทุนการผลิตน้ํามันบริสุทธิ์ของ
ไทยสูงกวาของมาเลเซีย
จากการที่ผลผลิตปาลมสดในประเทศมีไมเพียงพอกับการผลิตน้ํามันปาลม โดยเฉพาะในชวงนอก
ฤดูกาลจะขาดแคลนน้ํามันปาลมดิบมาก รัฐบาลจึงอนุญาตใหนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศได ซึ่งแตเดิมมีการ
ใชระบบคาธรรมเนียมพิเศษนําเขาเปนคราวๆ ไปในกรณีที่ขาดแคลนบางชวง แตหลังจากตนป 2538 ไทยตอง
เปดตลาดนําเขาตามพันธกรณีขององคการการคาโลก (WTO) จึงมีการอนุมัติใหนําเขาไดเพิ่มขึ้นตามความ
จําเปน นอกจากนั้นการเปดเสรี AFTA ซึ่งเริ่มในป 2543 และเปดเสรีเต็มที่ในป 2546 โดยไดปรับลดภาษี
นําเขาน้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ก็
จะทําใหสามารถลดแรงกดดันดานวัตถุดิบขาดแคลนและราคาสูงลงไดบาง อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน รัฐบาล
ยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบตั ิและวิธีการนําเขาดังกลาว ซึ่งหากมีการนําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบ
ตอเกษตรกรรายยอยที่มีผลผลิตตอไรต่ํา และโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่าํ และมีตนทุน
การผลิตสูง ในขณะที่น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม และจากการที่ปริมาณ
วัตถุดิบภายในประเทศไมแนนอนในแตละฤดูกาล อีกทั้งราคาวัตถุดิบยังคงมีความผันผวนซึ่งขึ้นอยูก ับปริมาณ
วัตถุดิบ สงผลตอประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิอยูในระดับต่ํา ในขณะที่มีตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้น
ในปจจุบนั
การผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนและลดการพึ่งพิงการใชน้ํามัน
ปโตรเลียม ทําใหมีความตองการในน้ํามันปาลมขยายตัวขึ้น สงผลใหเกิดการแยงชิงวัตถุดิบระหวางผูผลิตใน
อุตสาหกรรมน้ํามันพืช อุตสาหกรรมตอเนื่องจากน้ํามันปาลม และผูผลิตไบโอดีเซล เกิดผลกระทบไปยัง
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในวงกวาง
จนเปนสาเหตุหนึ่งทีท่ ําใหรัฐบาลอนุมัติใหนําเขาน้ํามันปาลมดิบใส
จํานวน 30,000 ตันภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 นับวาเปนการแกปญหาเฉพาะหนา เพื่อลดแรงกดดันดาน
ราคา
ในสวนของวัตถุดิบที่เปน ผัก และผลไม เปนผลิตผลทางการเกษตรเชนเดียวกับผลปาลมสด ดังนั้น
ปริมาณผลผลิต และคุณภาพ จึงขึ้นอยูก บั สภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะสงผลตอตนทุนการผลิตและราคาในการจัด
จําหนาย
- การใชวัสดุทดแทน
เนื่องจากบริษทั ฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเปนของตนเอง ซึ่งใชวัตถุดิบหลัก คือ ผลปาลมสด
ในการสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบเพื่อปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ไดประมาณ
รอยละ 10 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
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- จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบมีทั้งหมดประมาณ 66 โรงงาน กระจายตัวอยูใกลแหลงปลูกปาลมใน
ภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และสตูล โดยในชวง 2 ปที่ผานมา มีการเพิ่มขึ้นของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมมากกวา 20 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
- สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
ในชวงปที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีการนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศ แตมีการนําเขาน้ํามันประเภท
อื่น ซึ่งมีมูลคา คิดเปนสัดสวน รอยละ 0.56 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
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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
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
นอกจากนั้น บริษัทกําลังอยูในระหวางการดําเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ
ขนาด 600 กิโลวัตตภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม
Carbon Credit ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 50 ลานบาท คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการเพื่อจําหนายไฟฟา
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดประมาณเดือนกันยายน 2551
โครงการดังกลาว ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการมี
กําหนดเวลา 8 ป
โรงงานผักและผลไมบรรจุกระปอง สิ่งที่เหลือจากการผลิต ไดแก เศษ เปลือกผลไม และน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต ในสวนของเศษและเปลือกซึ่งเปนพืชผลทางธรรมชาติสามารถยอยสลายเองได หรืออาจ
นําไปแปรสภาพเปนอาหารสัตว หรือเปนปุย ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในสวนของน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต โรงงานของบริษัทยอยทุกแหงมีบอบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และมีการตรวจสอบเปน
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ระยะๆ นอกจากนี้บริษัทยอยยังไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก บริษัท 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 ทั้งนี้บริษัทไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การบริการลูกคา ซึ่งบริษัทมีเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ทันสมัย สามารถใหผลการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยํา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยมีการวิจัยหาสาเหตุตางๆ ที่
เกิดขึ้นกับการผลิตและสงผลกระทบมายังคุณภาพของสินคาที่ทําใหเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน พรอมทั้งหา
วิธีแกไขและปองกัน ตลอดจนการคนควาหาวัตถุดิบตาง ๆ ที่มีคุณภาพดี เชน สารเคมี บรรจุภัณฑ ที่มีคุณภาพดี
สามารถนํามาใชเพื่อการลดตนทุนการผลิตของบริษัท โดยในป 2548 บริษัทไดนําเสนอบรรจุภัณฑรูปแบบใหม
ออกสูตลาด เชน “หยกกลอง” และ “Mini Tin” เปนตน ซึ่งสามารถลดตนทุนของผลิตภัณฑและเปนการ
ประหยัดคาใชจายใหกับลูกคาไดอีกดวย และในป 2549 บริษัทฯ ไดวางตลาดผลิตภัณฑใหมเพื่อสุขภาพ ไดแก
น้ํามันพืชที่ผลิตจากเมล็ดชา ภายใตตราสินคา “เนเชอเรล” (Naturel) นับเปนครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการวาง
จําหนายสินคาดังกลาว นอกเหนือจากน้ํามันพืชที่ผลิตจากเมล็ดชา ในป 2550 บริษัทยังคงมีกิจกรรมทางดาน
การตลาดอยางตอเนื่อง และไดวางตลาดผลิตภัณฑใหม ซึ่งเปนน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพอีกประเภทหนึ่ง ไดแก
น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ โดยมี 2 ชนิด ไดแก Extra Virgin และ Organic Extra Virgin ภายใตตราสินคา “เนเชอ
เรล” (Naturel)
สําหรับ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ในป 2549 ก็ไดวางตลาดน้ําผักผลไม
รวม 100% ภายใตตราสินคา “ชูส” (Chooze) ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี และตอมาในปลายป 2550 บริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ก็ไดวางตลาดกาแฟสดคั่วบดพันธุอาราบิกา บรรจุกระปองเปนรายแรก ภายใตตรา
สินคา “UFC”
บริษัทมีการนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000, HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) และ ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) มาใชควบคุมการทํางานเพื่อใหสินคามีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของลูกคา ทั้งยังปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑในขั้นสุดทายที่จําหนายแกผูบริโภคโดย
การควบคุมสุขลักษณะที่ดีและถูกตองในการผลิตสินคา ตลอดจนมีการชวยพัฒนาสินคาตางๆ ใหเปนไปตาม
ความตองการของลูกคาเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดโดยยึดหลักนโยบายคุณภาพของบริษัท และในป 2550
บริษัทไดรับการรับรองระบบ OHSAS 18001 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลวาดวยระบบการจัดการอาชีวะอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยบริษัทไดเพิ่มมาตรการตางๆ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน
และผูเกี่ยวของ เปนการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงาน และยังแสดงถึงความมุงมั่นในความ
รับผิดชอบที่มีตอพนักงานและสังคม
นอกจากการใหความสําคัญดานคุณภาพของผลิตภัณฑแลว บริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญของสังคมและ
สิ่งแวดลอมจากการที่บริษัทไดรับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 อีกทั้ง
บริษัทไดปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่จังหวัดตรัง ใหเปนโรงงานสีเขียว โดยรวมกับ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งเปนการดําเนินโครงการตอเนื่องจากป 2547 ทั้งนี้ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มี
คาใชจายของแผนกวิจัยและพัฒนา เปนจํานวนเงินประมาณ 11.25 ลานบาท
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1)

ลักษณะสําคัญของทรัพยสิน

ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอย มีทรัพยสินที่ใชประกอบธุรกิจ สวนปาลมน้ํามัน โรงสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม และโรงกลั่นน้ํามันปาลม ตลอดจนโรงงานผลิตผักผลไมกระปองและ
น้ําผลไม ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
1. ที่ดิน เนื้อที่ 30,625.21 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 228.41 ไร
4. อาคารสํานักงานสาขา อาคารโรงงาน 2 โรง สํานักงานสวน
บานพักพนักงาน
5. อาคารสํานักงานใหญ อาคารโรงงาน 2 แหง (ตั้งอยูที่นิคม
อุตสาหกรรม
บางปู จ.สมุทรปราการ และ จ.ตรัง) และ บานพักพนักงาน
6. โกดังคลังสินคา
7. เครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
หนา 49 : LSTTH

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

30.20
64.36

- นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
เปนเจาของ

56.64

เปนเจาของ

26.67
186.14

เปนเจาของ
เปนเจาของ

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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 64 ไร 3 งาน 51
ตารางวา
- ที่ดิน - ไรจังหวัดลําปาง เนื้อที่ 1,494 ไร 1 งาน 98 ตารางวา

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

หนา 50 : LSTTH

มูลคา
(ลานบาท)
91.63

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เปนเจาของ

71.78

เปนเจาของ

11.61
3.12
2.90
3.69
177.45

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

58.25

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

100.88

68.58
63.14
1.15

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
16. 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
17. โรงงานจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ตั้ง 116/2-3 หมูที่ 8 ต.สันมหาพน อ.แมแตง จ. เชียงใหม
- ที่ดิน –โรงงานจังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ 30 ไร 0 งาน 94 ตารางวา
- อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร และงานระหวาง กอสราง
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องตกแตง
- ยานพาหนะ
18. ไรจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ตั้ง หมูที่ 1 ต.ทุงหลวง อ.พราว จ.เชียงใหม
- ที่ดิน เนื้อที่ 27 ไร 1 งาน 56 ตารางวา

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

หนา 51 : LSTTH

มูลคา
(ลานบาท)

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์

26.18
22.35
63.46
1.05
1.50

เปนเจาของ

21.16
11.05
1.95
-

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

5.48

ติดภาระจํานองที่
ธนาคารกรุงไทย เพื่อ
เปนหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อภาระจํานองรวม
173.99 ลานบาท

1.60
6.14
2.43

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

เปนเจาของ

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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)
เชาสวนปาลมดังกลาว 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 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ
48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุ
สัมปทานลงในป 2558 และสวนเคียนซา 8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาได
ทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชา
ที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยที่เกี่ยวของใน

หนา 52 : LSTTH
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เรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว จะทํา
ใหบริษัทยอยตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจาก
พื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําใหบริษัทยอยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาด
นอย สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
2) นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มีธุรกิจหลักที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร และมี
ชองทางการจัดจําหนายเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนเงินลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของสินทรัพย
รวม และบริษัทฯตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสงตัวแทนของ
บริษัทฯ เขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาว

หนา 53 : LSTTH
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2.6 โครงการในอนาคต
ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีแผนที่จะลงทุนในโครงการที่สําคัญดังตอไปนี้
1.

โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาดและโปรแกรม
Credit จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
บริษัทและบริษัทยอยกําลังอยูในระหวางการดําเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซ
ชีวภาพขนาด 600 กิโลวัตต (สําหรับบริษัท) และ 1.2 เมกะวัตต (สําหรับบริษัทยอย) ภายใตกลไกพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุน
ประมาณ 50 ลานบาท และ 60 ลานบาท ตามลําดับ คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการเพื่อจําหนายไฟฟาใหกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดประมาณเดือนกันยายน 2551
โครงการดังกลาว ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการมี
กําหนดเวลา 8 ป
2.
โครงการขยายกําลังการผลิตโรงกลั่นน้ํามันพืช จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี โ ครงการขยายกํ า ลั ง การผลิ ต ในส ว นของโรงกลั่ น น้ํ า มั น พื ช ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ดวยเงินลงทุนประมาณ 220 ลานบาท คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการไดในปลายป 2552
โครงการดังกลาว ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ
รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 8 ป
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2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวา รอยละ 5
ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัท
ยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว
2) คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
----------ไมม-ี --------

3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
----------ไมม-ี --------
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2.8 โครงสรางเงินทุน
1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
- ทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 820 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 820 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
- หุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ
--------ไมมี----------การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคน
ตางดาว (Thai trust fund)
--------ไมมี----------หลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ
--------ไมมี---------- ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ
-------ไมมี----------
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2) ผูถือหุน
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2550 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
บริษัท เกษตรสมุทร จํากัด
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA
นายสุรพันธ พัฒนพิฑูรย
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
42.11
20.00
12.30
7.48
1.98
0.93
0.85
0.64
0.49
0.37

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
1

บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือหุน
ตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
1
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
50.71
(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)
2
นาย วัง ตา เลียง (ถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รอยละ 0.34)
24.50
3
นาย วัง ชาง ยิง (ไมไดถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))
24.50
2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และดูแลงานดานการตลาดของบริษัทยอย โดย
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซียชื่อ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถือหุนรายใหญของ HAP SENG CONSOLIDATED
BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ถือหุนโดยรวมในสัดสวนรอยละ 61.48 โดยเปนการถือหุนทางตรงจํานวนรอยละ 57.31 และ
ทางออมจํานวนรอยละ 4.17

3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้
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รอยละของจํานวนหุนสามัญทั้งหมด
ที่ออกและเรียกชําระแลว
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
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

ลําดับ

หมายเหตุ

ชื่อผูถือหุน

3) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุน เปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานในป 2550 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 53.99 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2549 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 92.57 ของ
กําไรสุทธิ ซึ่งต่ํากวาป 2549 อันเนื่องมาจากบริษัทฯมีโครงการขยายกําลังการผลิตและลงทุนเครื่องจักร
ทั้งที่โรงงานบางปูและที่ตรัง จึงจําเปนตองเก็บเงินบางสวนไวใชในโครงการดังกลาว
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
นายวัง ตา เลียง

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการ
นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ กรรมการอิสระ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหาร
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายขาย Whaolsale

ฝายขายอุตสาหกรรม

ฝายขาย Modern Trade

ฝายขาย Food Solution

ฝายโรงงาน

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ

นายนิพล ปุญญาวิวัฒน

นางรุงนภา พนมเชิง

นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช

นางสาววินิตา ปุรผาติ

นายอําพล สิมะโรจนา
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1.1

โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
ทั้งหมด 4 ชุด คือ
1.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
กรรมการอิสระ
6. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
8. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหาร
9. น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหาร
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
6. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลและสาระสนเทศตางๆใหเปนไปตามกฎหมาย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
7. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผู
ถือหุนอยางนอยปละครั้ง
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1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีสมาชิกประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 2
ทาน และกรรมการบริหารจํานวน 1 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1.
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระในฐานะประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
2.
นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระ
3.
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติ
2. กระทําการอื่นใดที่เกีย่ วของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการจาก
คณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
1.1.4 คณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
หลังจากที่กรรมการอิสระชุดเกาไดลาออกไป
คณะกรรมการ ยังไมมติการแตงตั้งกรรมการอิสระชุดใหมในคณะกรรมการชุดนี้
หนา 61 : LSTTL

แบบ 56-1
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
1. พิจารณาหลักเกณฑในการจัดสรรหลักทรัพยใหกับ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงาน
2. กําหนดวิธีการและกฎเกณฑในการจัดสรรหลักทรัพยใหกับพนักงาน (ESOP : Employee
Stock Option Plan)
3. นําเสนอขอเสนอแนะการจัดสรรหลักทรัพยตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพยมีวาระการดํารงตําแหนง จนถึงโครงการเสร็จสมบูรณ
1.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการแตละทานจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อให
คณะกรรมการของบริษัทฯเพือ่ พิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการตองมีลักษณะไมตองหามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ
1.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม

ในป 2550 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 7 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทาน
ไดดังนี้

หนา 62 : LSTTL
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รายชื่อ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16/3/50)

ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
(เขารับตําแหนงแทนนายมีชัยเมื่อวันที่ 25/4/50)

2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16/3/50)

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
(เขารับตําแหนงแทนนายสงครามเมื่อวันที่ 14/6/50)

4. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16/3/50)

นายบรรจง จิตตแจง

(เขารับตําแหนงแทนนางศรุดาเมื่อวันที่ 14/6/50)

5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16/3/50)

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
(เขารับตําแหนงแทนนายฐานทัตเมื่อวันที่ 10/8/50)

6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

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
8.
นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
9.
นางสาววินิตา ปุรผาติ

วาระการ
ดํารงตําแหนง

2547-2550

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม

1

2

3

2550-2551

2

1

3

2550-2553
2549-2552

4
1

1
2

5
3

2550-2552

2

3

5

2548-2551

1

2

3

2550-2551

2

3

5

2547-2550

1

2

3

2550-2551

1

3

4

2549-2552
2550-2553
2550-2553
2549-2552

4
4
4
4

4
7
7
7

8
11
11
11

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade
ผูจัดการฝายขาย Food Solution

2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
เนื่องจากบริษัทฯมิไดมีคณะกรรมการสรรหา และไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ
ที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม ดังนั้นเมื่อมีตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารวางลง กรรมการแต
ละทานจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัทฯเพื่อพิจารณาและแตงตั้งเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ
หนา 63 : LSTTL
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ในสวนของผูถือหุนรายยอยสามารถใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการ โดยตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)

ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มอี ยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณีทบี่ ุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงชี้ขาด

3) คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 ทานและกรรมการที่ลาออกระหวางปจํานวน 4
ทาน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,286,390 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
4. นายบรรจง จิตตแจง
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คาธรรมเนียม
กรรมการ ป 2550
441,371
274,019
380,792
380,792
323,500
232,000
232,000
232,000
232,000

กรรมการที่ลาออกระหวางป 4 ทาน
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายสงคราม กระจางเนตร
3. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
4. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

118,542
146,458
146,458
146,458

หนา 64 : LSTTL
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- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย เปน
จํานวนเงิน 2,510,226 บาท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงิน 67,166,440 บาท
หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา

คาตอบแทนอืน่
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการบริหารและผูบริหาร ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน
และที่พัก สําหรับกรรมการที่เปนชาวตางประเทศที่มาประชุม สวนผูบริหารจะมี รถประจํา
ตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง คารักษาพยาบาล คาประกันอุบัติเหตุ และการทํา
ประกัน Director Liability สําหรับกรรมการและผูบริหาร
สําหรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงาน
อื่นๆ ยกเวนกรรมการบริหาร 2 ทาน คือ นายวังตาเลียง และนายวังชางยิงไมไดรับเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

หนา 65 : LSTTL
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4) การกํากับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกร
ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและเปนไปตามนโยบายที่วาง
ไว จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ และใหสอดคลองกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพยไดนําเอาหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดประกาศใชเมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเทียบเคียงกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD ซึ่งหลักการดังกลาวประกอบดวยเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก 1) สิทธิ
ของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทไดนําเอาหลักการดังกลาว มาปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัท โดยมีการ
ปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการไดจัดใหมกี ารประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ภายในสีเ่ ดือนนับแตวนั สิ้นสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัท เพื่อพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผาน
มา งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน การจายเงินปนผล และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เลือกตั้ง
กรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการอาจจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่เห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนได
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด
จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ ือหุนก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ
ดังกลาวดวย ซึ่งคณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวนั ที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน
และนายทะเบียนทราบไมนอ ยกวา 7 วันกอนวันประชุม
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได
โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
ของบริษัทก็ได
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ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูร ับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน
และตองมีหนุ นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนทีจ่ าํ หนายไดทั้งหมด
จึงจะครบเปนองค
ประชุม โดยมี ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับ
ระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนีแ้ ละคณะกรรมการยังไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนทุก
รายมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังกําหนดให
มีวาระอื่นๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอเพื่อใหทปี่ ระชุมพิจารณาได รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและ
ขอคิดเห็นที่สาํ คัญไวในรายงานการประชุม และบริษัทไดมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุน ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทชื่อ www.lamsoon.co.th เพื่อใหผถู ือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้ง
ตอไป
ในป 2550 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนที่สํานักงานใหญของบริษัท ทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้
1) ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 โดยมีกรรมการเขารวมประชุม รวม 5 ทาน ซึ่งเปน
กรรมการบริหารทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากในระหวางนั้น บริษัทกําลังอยูในระหวางการสรรหากรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ
2) ประชุ มวิ สามั ญผู ถือหุ น เมื่ อวั น ที่ 24 กัน ยายน 2550
มี ก รรมการเขาร ว มประชุ ม รวม 6 ท า น
ประกอบดวยกรรมการบริหาร 4 ทาน และกรรมการอิสระ 2 ทาน โดยกรรมการบริหาร 1 ทานและ
กรรมการอิสระ 2 ทานไมสามารถมาเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัท
จะดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน

2. การปฏิบตั ิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมดวยความเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา
หรือสถาบัน เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทมี
การเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน นอกจากนั้นบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทน
ไดในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเอง หรือสามารถแตงตั้งใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจจาก
ผูถือหุนในกรณีดังกลาว
ในป 2550 บริษัทไดมีการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัทฯ ในการประชุมดังกลาว บริษัทไดเตรียมบัตรลงคะแนนไวใชในการออกเสียงในกรณีที่มีผูถือ
หุนทานหนึ่งทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง แตถาไมมีผูถือหุนทานใดออกเสียงเปนอยางอืน่ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทก็จะไมใชบัตรลงคะแนน
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บริษัทมีการกําหนดใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย ทุกไตรมาส ทั้งนี้
เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาตรวจสอบหากมีการใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเอง
นอกจากนี้ยังกําหนดแนวทางในการรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร
อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมมีการกําหนดใหผูถือหุนสวนนอยเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุม
เนื่ อ งจากบริ ษั ท อยู ร ะหว า งการพิ จ ารณากํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการใช สิ ท ธิ ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ค าดว า น า จะเริ่ ม
ดําเนินการไดในการประชุมผูถือหุนป 2552 เปนตนไป

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน
ไดแก พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แต
เนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่
แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวย
ความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไวดังนี้
พนักงาน

บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว า พนั ก งานเป น ป จ จั ย หลั ก แห ง ความสํ า เร็จ ก า วหน า ของบริ ษั ท
บริ ษั ท จึ ง สนั บ สนุ น พั ฒ นาให พ นั ก งานทุ ก คนมี ค วามรู ค วามสามารถ นอกจากนี้
บริ ษัท มี ก ารดูแ ลพนั ก งานอยา งเสมอภาค มีก ารให ผ ลตอบแทนและ สวั ส ดิ ก ารที่
เหมาะสมและเปนธรรม

ผูถือหุน

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เชื่อถือได และแนวแนที่จะ
สรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพื่อเพิ่มมูลคาหุนใหกับผูถือหุน

เจาหนี้

บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินและขอตกลงตามที่มีตอเจาหนี้

ลูกคา

บริษัทไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
รวมถึ ง รั ก ษาข อ มู ล ที่ เ ป น ความลั บ ของลู ก ค า และมี ห น ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ รั บ ข อ
รองเรียนของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด

คูคา

บริ ษั ทถื อวาคู คา เป น ผูมีสวนสนับสนุน การดํา เนิน ธุรกิจ ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ได
ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคูคา รวมถึง
การกําหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจกับคูคาเปนไป
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม

คูแขง

บริษัทเนนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงขัน
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สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย และ โครงการ “อนุรักษพลังงาน” ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่เกี่ยวของ ที่มีแผน
จะดําเนินการในอนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ าจากกาซ
ชีวภาพภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และ
โปรแกรม Carbon Credit ทั้งนี้ บริษัทตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของ
สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ให
ความสํ า คั ญ ต อ กิ จ กรรมของชุ ม ชนและสั ง คมอย า งสม่ํ า เสมอ โดยปฏิ บั ติ ต าม
เจตนารมยของกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัด
บริษัทเชื่อมั่นวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวทางขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร
สรางงาน และสรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืนได

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงาน
ขอมูล ทางการเงิ น และข อมู ล ทั่ว ไป รวมทั้ ง รายงานประจําป นอกจากนี้ ยังมี ร ายงานความรั บผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ซึ่งรายเอียด
ปรากฏอยูใน เอกสารแนบ 3 หนา 124 ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และผูที่
เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย และเริ่มตั้งแตป 2550
บริษัทไดเพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท www.lamsoon.co.th
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่อง
ดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหผูจัดการฝายการเงินและผูชวยกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่
ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุน
สามารถติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือจดหมายอิเลค
โทรนิคส secretary@lamsoon.co.th นอกจากนี้ผูลงทุนยังสามารถติดตอผานทางเว็บไซต www.lamsoon.co.th
ไดอีกดวย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1. โครงสรางกรรมการ (Board Structure)
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ไดแก กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน และ
กรรมการอิสระ 4 ทาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจและการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสม โดย
กรรมการอิสระดังกลาวตองสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดมีขอกําหนดจํานวนกรรมการที่เปนไปตามสัดสวนของเงินลงทุนของ
ผูถือหุนแตละกลุม
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เนื่องจากที่ผานมา ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ รวมถึงไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร จนกระทั่งใน
ระหวางป 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระทั้งชุด ทําใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
5/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนาย วัง ตา เลียง ซึ่งเปนกรรมการบริหาร
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัทตระหนักดีในหลักธรรมภิบาลที่ตองการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการ
บริหารงานประจํา ซึ่งเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท อยางไรก็ตาม ในการ
ประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง กรรมการทุกทานมีอิสระเต็มที่ในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของ
บริษัท ทั้งนี้เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินการของฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและโปรงใส
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ มั่ น ว า การดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกรรมการของนาย วั ง ต า เลี ย ง มิ ไ ด เ ป น ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานแตอยางใด แตเปนแนวทางการวางนโยบายดาน
การบริหารที่เนนผลประโยชนใหกบั บริษัทฯ และกลับคืนสูผูถือหุนเปนหลัก
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบนิยาม
ของกรรมการอิสระของบริษัทไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ข) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอาํ นาจควบคุม ของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทั รวม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะทีเ่ ปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมี
ลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทจะเทากับขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต.
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5.2. คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (Committees)
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปน
กรรมการอิสระ โดยปกติมีการประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง สําหรับในป 2550 มีการประชุม
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบทั้งชุดในระหวางป คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนาที่รับผิดชอบอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส เพื่อนําออกเผยแพร สอบทานรายงานทางการเงินประจําปของ
บริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ของบริษัท รวมทั้งประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทอยางนอยปละ 2 ครั้ง และประสานงานกับผูตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิด
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ
1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง

วาระการดํารง
ตําแหนง
2550-2551
2550-2551
2550-2551

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม
2/2
2/2
2/2

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยขึ้นอีก 2 คณะ พรอมกับ
การกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 2 ไดแก คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและคณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน โดยในป
2550 ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1 ครั้ง และกรรมการทุกทานไดเขารวมในการประชุม
ดังกลาว สวนคณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการชุดเกาที่ลาออกไป
บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการแตละทานทํา
หนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณา
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5.3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles and Responsibilities of the Board)
5.3.1 ภาวะผูน ําและวิสัยทัศน (Leadership and Vision)
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ ที่จะ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอแผนธุรกิจ
และผลการดําเนินงานของบริษัท และมีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน
เปาหมาย นโยบาย และงบประมาณในเรื่องที่สําคัญของบริษัท ซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้งติดตามผล
การปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอและกํากับดูแลเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจเปนไปตาม
เปาหมายและกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีภาวะความเปนผูนํา มี
วิสัยทัศน และสามารถตัดสินใจไดอยางละเอียดรอบคอบ และเปนอิสระเพียงพอเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจ เพื่อจะสามารถ
ควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของบริษัทไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3.2 ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests)
คณะกรรมการบริษัทดู แลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ในการดําเนิน ธุรกิจ เริ่มตั้งแตการจัด
โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและสงเสริมใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 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
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5.3.3 จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปนตอความมั่นคง
และความสําเร็จขององคกรในระยะยาว
บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานทีส่ ําคัญในการเสริมสรางและยกระดับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดกําหนดและจัดทําแนวทางจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร โดย
ถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจดั ใหมกี ระบวนการ
ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง
5.3.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน (Controlling System and Internal Audit)
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
จึงไดมีการจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธระหวางหนวยงาน
ภายในองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหนง มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน
ของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจาก
กัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหบริษัทวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปน
บริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ใหทําหนาที่
ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและ
กิ จ กรรมทางการเงิ น ของบริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การตามแนวทางที่กํ า หนดและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมถึ ง การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) และเพื่อใหงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา
ตามเวลาที่กําหนดไว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งสิ้น รายละเอียด
การควบคุมภายในไดปรากฏอยูแลวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
5.3.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดย
ผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต
ละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอ
แผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงในแตละดานสามารถดูรายละเอียดได
จากหนา 3-4 และ 106
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5.4 การประชุมคณะกรรมการ (Board of Directors’ Meetings)
โดยปกติ บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย หรือประธานกรรมการ
จะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และจะมีการกําหนดตารางการ
ประชุมคณะกรรมการวาระปกติไวเปนการลวงหนา โดยบริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการที่เพียงพอ พรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี ใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการ ได มี เ วลาศึ ก ษาข อ มู ล ก อ นการประชุ ม ในระหว า งการประชุ ม ประธานคณะกรรมการจะ
สนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ โดยจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผูบริหารที่เกี่ยวของในการนําเสนอ
รายละเอียด
ในป 2550 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 11
ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

วาระการ

1. นายมีชัย วีระไวทยะ
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16/3/50)
ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
(เขารับตําแหนงแทนนายมีชัยเมื่อวันที่
25/4/50)
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16/3/50)
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
(เขารับตําแหนงแทนนายสงครามเมื่อ
วันที่ 14/6/50)
4. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16/3/50)
นายบรรจง จิตตแจง
(เขารับตําแหนงแทนนางศรุดาเมื่อวันที่
14/6/50)
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
(ลาออกมีผลตั้งแตวันที่ 16/3/50)
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
(เขารับตําแหนงแทนนายฐานทัตเมื่อวันที่
10/8/50)
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ดํารง
ตําแหนง
2547-2550

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
1

2

3

2550-2551

2

1

3

2550-2553
2549-2552

4
1

1
2

5
3

2550-2552

2

3

5

2548-2551

1

2

3

2550-2551

2

3

5

2547-2550

1

2

3

2550-2551

1

3

4

2549-2552
2550-2553
2550-2553
2549-2552

4
4
4
4

4
7
7
7

8
11
11
11
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รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น และ
หลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
เนื่องจากกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เพิ่งไดรับการแตงตั้งครบเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ดังนั้นจึงยังไมมีโอกาส
ไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยูดวย
บริษัทยังไมไดมีการกําหนดชัดเจนถึงจํานวนบริษัทสูงสุดที่ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการผูจัดการ
จะดํารงตําแหนงได แตจากขอมูลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีหนังสือ เลขที่ บจ. (ว) 50/2549 ลงวันที่
29 กันยายน 2549 ซึ่งศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไดใหความเห็นวา กรรมการบริษัทจด
ทะเบียนควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท ในขณะที่แนวทางของตางประเทศ
นั้นแบงเปน 3 กรณีคือ กรณีที่เปนกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director - ED) หรือ Full Time Director
ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท กรณีที่เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director – NED)
หรือกรรมการอาชีพ (Chartered Director) ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 6 บริษัท และกรณีที่เปนประธาน
กรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว บริษัทเห็นวากรรมการสวน
ใหญยังสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนั้นบริษัทยังไมไดมีการกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด ทั้งของกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัท
อื่นของผูบริหารระดับสูง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีผูบริหารทานใดไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
อื่น ยกเวนบริษัทยอย
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment)
คณะกรรมการไดจัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง ตามแบบการประเมินของศูนยพัฒนาการ
กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของป 2550 เปนปแรก ในการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 อยางไรก็ตามการประเมินดังกลาวไมไดมุงเนนไปที่
กรรมการทานใดทานหนึ่งเปนรายบุคคล
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5.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (Remuneration for Directors and the Management)
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปน
ผูทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง และที่ประชุมผู
ถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้คาตอบแทนที่กําหนดจะพิจารณาใหเพียงพอที่จะจูงใจและ
รั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ ภาพตามที่ บ ริ ษั ท ต อ งการ โดยจะหลี ก เลี่ ย งการจ า ยที่ เ กิ น สมควร นอกจากนั้ น จะ
เปรียบเทียบไดกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการแตละทาน สวนคาตอบแทนผูบริหาร จะเปนไปตาม
หลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรจะตองสอดคลองกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารแตละคน เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
ในป 2550 คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารไดรับคาตอบแทนดังนี้
• ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมทั้งป 2,690,594 บาท (ใน
ป 2549 : 3,034,000 บาท) โดยมีกําหนดจายปละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม บริษัทไมมีการ
จายคาตอบแทนอื่นๆ ใหกับกรรมการ ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก สําหรับกรรมการที่เปนชาว
ตางประเทศที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ และการทําประกัน Director Liability สําหรับกรรมการทั้ง
คณะ
• กรรมการบริษัทฯ ที่เปนกรรมการบริษัทยอยของบริษัท ไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมทั้งป
2,510,226 บาท ( ในป 2549 : 2,970,000 บาท)
• คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมทั้งป 595,796 บาท (ใน
ป 2549 : 804,000 บาท) โดยมีกําหนดจายปละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
• ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวม 67,166,440 บาท (ในป 2549 :
74,937,800 บาท) โดยมีคาตอบแทนอื่นฯ ไดแก รถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจํา
ตําแหนง คารักษาพยาบาล คาประกันอุบัติเหตุ
ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
ผูจัดการฝาย
รวม

จํานวนผูบริหารในแตละป
2550
2549
1
1
2
2
6
4
9
7
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5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร (Board and Management Training)
บริษัทไดจัดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ไดเขารับการอบรม และสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
กรรมการและผูบริหารแตละทานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมกรรมการไทย เพื่อ
สงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปนกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียน
ในกรณีที่มีกรรมการใหม บริษัทจะจัดใหมีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึง
การแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainee เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของบริษัท อยางไรก็ตาม แผนดังกลาวยังไมมีการกําหนดใหชัดเจน เนื่องจาก
บริษัทเพิ่งริเริ่มดําเนินการในป 2550
นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาไดก็มีการกําหนดใหผูจัดการฝาย ซึ่งเปนผูบริหาร
ระดับรองลงมาเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบแทน
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5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตน
ดังนี้
1. ใหความรูแ กกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตอ งรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทฯรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัทฯทุก
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. 2550 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ
110 คน
พนักงานประจําโรงงานบางปู
310 คน
พนักงานประจําโรงงานตรัง
90 คน
รวมทั้งหมด
510 คน
ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
- พนักงานสํานักงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และโบนัส
- พนักงานขายจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คา
คอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง คาน้ํามันรถ คาเบี้ยประกันรถ คายางรถ และโบนัส
- พนักงานโรงงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือคาแรง เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และโบนัส
- ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 205 ลานบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เนื่องจากบริษัทฯ ไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้งผาน
การรั บ รองระบบประกัน คุณ ภาพดา นความปลอดภั ย ของอาหาร (HACCP) และการรั บ รองระบบ
มาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่จังหวัดตรัง
ใหเปนโรงงานสีเขียว โดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย อีกทั้งในป 2550 บริษัทไดรับการรับรอง
ระบบ OHSAS 18001 ซึ่งวาดวยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน
ครอบคลุมแนวทางในการลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายตอพนักงานและผูเกี่ยวของ ตลอดจน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนใกลเคียง
ทั้งนี้จากระบบประกันคุณภาพดังกลาว บริษัทฯไดมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการ
ทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่อง
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นอกจากนั้น เพื่อใหองคกรมีการเติบโตอยางแข็งแรงและประสบความสําเร็จ บริษัทจึงไดเชิญ
อาจารยผูเชี่ยวชาญเขามาพัฒนาและอบรมผูบริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุมบริษัทเพื่อใหบริษัท
บรรลุเปาหมายในการสรางวัฒนธรรมองคกรระยะยาว ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้
1. รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability)
2. ทัศนคติ “เราทําได” (“Can-do” attitude)
3. ทํางานเปนทีม (Teamwork)
4. พัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement)
5. เอาใจใสพนักงาน (Take care of people)
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2.10 การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายในเปนกลไก
สําคัญที่ชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวยใหบริษัทดําเนิน
ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งชวยรักษาผลประโยชนและเงินลงทุนของผู
ถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปอง
ทรั พ ยสินของบริษัท ไม ใหสูญหายหรือรั่ว ไหล และชว ยใหบุคลากรของบริษั ทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน และสรางระบบการควบคุมภายในที่ดีแกบริษัทฯ เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในโดยใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุป
ได วา จากการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯในดา นต า งๆ 5
สว น คื อ องคก รและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกลาว
อยางเพียงพอ
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 6 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหประเทศไทย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ
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สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี
การสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และไดมีการ
รายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเชนกัน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร
ในป 2550 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทั้ง 3 ทานขางตน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเริ่ม
ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เปนตนไป ทําใหมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.
อนุมัติงบการเงินสําหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 ของป 2550 ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวน และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบาย
บั ญชี ที่ เ หมาะสมและถื อปฏิ บัติอ ยา งสม่ํา เสมอ รวมทั้งมีก ารเปด เผยขอ มูลสํา คัญ อย า งเพี ย งพอ ถู ก ตอ งและ
ครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการ
ควบคุมภายในบริษัทฯ ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอฝาย
บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม รวมทั้งการติดตามการปรับปรุงและแกไขอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2550 สรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการกํากับดูแลกิจการที่มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3.
ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มี
ประโยชนตอการบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
อยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.
รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ
5.
พิจารณาตออายุสัญญาจางสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ออกไปอีก 2 ป สิ้นสุดสัญญาครั้งตอไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบ และ
แผนงานตรวจสอบประจําป 2551
6.
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เพื่อแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2551 ตอไป พรอม
กับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2551
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทฯ ไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม
พบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทฯ ตองพึงปฏิบัติ
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หนา 83 : LSTTM
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รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกัน
บริษัทฯไมมีรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 6

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมและแผนกผลิตเนยเทียมและไขมันพืช
ผสมของบริษัท ซึ่งบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยที่มีโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบที่มีคุณภาพ สงมอบตรงเวลา และเปนคูคาที่ดี ประกอบกับปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศบาง
ฤดูกาลมีไมเพียงพอตอการใชน้ํามันปาลมดิบของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม และการนําเขาตองขออนุมัติจาก
ภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความจําเปนตองซื้อน้ํามันปาลมดิบจาก UPOIC
นอกจากนี้ บริษัทยังเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศใหกับบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
(UFC) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ผลิตผัก ผลไมกระปอง และน้ําผลไม ทั้งนี้เพื่อลดคาใชจายพนักงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
การขาย เนื่องจากบริษัท และ UFC มีชองทางการจัดจําหนายเดียวกัน
3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2550 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม คิดเปน รอยละ 16.85 ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาด
และเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไป
ตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
เปนผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการ
ซื้อจากผูขายรายอื่นๆ
ในสวนของสินคา UFC นั้น บริษัทซื้อสินคาจาก UFC ในราคาที่บริษัทขาย หักดวยกําไรสวนเพิ่มคงที่
โดยมีการคํานวณกําไรสวนเพิ่มคงที่ มาจากคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขายสินคาของ UFC
4. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทฯจะเขามาถือ
หุน และเปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยบริษัทมีการใชน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปน
วัตถุดิบหลักในปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้น
การหลี กเลี่ยงรายการดังกล าวจึงเปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็ตามบริ ษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคา
เดียวกับที่มีการซื้อจากผูขายรายอื่น
ในสวนของ UFC นั้น บริษัทไดกําหนดเปนนโยบายไว ทั้งนี้เนื่องจากทําใหตนทุนการขายและบริหาร
ของกลุมบริษัทลดลง
หนา 84 : LSTTN
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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 2550 บริษัท
ฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 69.96 และ 96.79 ตามลําดับ
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งบดุล
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2550
จํานวนเงิน
%
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินสดฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม/บริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่
สูงกวาราคาตามบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินรวม
2549
จํานวนเงิน
%

2548
จํานวนเงิน
%

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2550
2549 (ปรับปรุงใหม)
2548
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

326,212
985,817
1,826
1,029,985
43,542
2,387,382

7.53
22.74
0.04
23.76
1.00
55.10

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

5.48 268,545
2.33
16.44 550,803
0.06
1,793
23.86 820,970
0.95
27,624
49.12 1,669,734

8.05 138,792
16.52 938,700
0.05
447
24.62 516,738
0.83
13,170
50.07 1,607,847

4.37
56,144
29.58 540,434
0.01
1,243
16.28 513,022
0.41
13,474
50.67 1,124,316

2.07
20.01
0.04
18.99
0.49
41.63

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

1.17
17.31
0.15
18.56
0.64
37.84

6,608
1,707,817
221,084

0.15
39.41
5.10

14,956
1,544,752
239,804

0.42
14,351
43.30 1,406,135
6.72 242,254

- 1,133,766
0.43
858
42.17 430,120
7.26
-

35.73 1,133,746
0.02
656
13.55 441,054
-

41.98 1,009,768
0.02
701
16.33 442,543
-

43.19
0.03
18.93
-

10,513
1,964,022
4,333,404

0.24
44.90
100.00

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

0.02
900
0.40
1,302
50.87 1,664,943
100.00 3,334,677
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0.03
0.04
442 0.01
636 0.02
417 0.02
49.93 1,565,186 49.32 1,576,092 58.36 1,453,430 62.16
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งบดุล (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2550
จํานวนเงิน
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมธนาคาร
เจาหนี้การคา
เจาหนี้บริษัทรวม
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

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

%

งบการเงินรวม
2549
จํานวนเงิน
%

1,574,000
317,855
281
58,284
30,031
24,224
81,304
152,445
2,238,423

36.32
7.33
0.01
1.34
0.69
0.55
1.87
3.51
51.63

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

83,987

1.93

132,933

20,468
11,727
2,354,606

8.47
0.27
54.33

18,748
5,032
1,615,402

2548
จํานวนเงิน
%

23.87 802,928
5.54 163,579
2,705
3.48 212,884
0.84
30,424
0.91
15,241
2.82
59,031
3.41
99,403
40.89 1,386,196
3.72

201,546

0.52
17,028
0.14
1,627
45.28 1,606,397
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งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2550
2549 (ปรับปรุงใหม)
2548
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

24.08 1,010,000
4.90 220,919
0.08
92,117
6.38
1,639
0.91
25,570
0.46
9,201
1.77
45,782
2.98
93,171
41.56 1,498,399
6.04

6,140

0.51
0.05
11,727
48.17 1,516,267

31.83 515,000
6.96 127,844
2.90 107,617
0.05
69,650
0.80
25,433
0.29
24,064
1.44
75,076
2.93
81,996
47.22 1,026,679

19.07
4.73
3.98
2.57
0.94
0.89
2.78
3.03
38.01

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

20.10
4.24
0.09
7.35
1.09
0.34
1.10
2.57
36.87

-

-

69,650

2.98

0.36
5,032
47.79 1,031,711

0.18
38.21

1,473
933,380

0.06
39.92

0.19

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2550
จํานวนเงิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
สํารองหุนทุนซื้อคืน
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
หัก หุนทุนซื้อคืน
รวมสวนของผูถือหุน – สุทธิ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

%

งบการเงินรวม
2549
จํานวนเงิน
%

2548
จํานวนเงิน %

820,000 18.92
820,000 18.92
241,970 5.58
5,269 0.12
(1,155) (0.02)

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

22.98
22.98
6.78
0.14
(0.07)

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

24.59
24.59
7.26
0.25
(0.09)

102,429 2.36
482,967 11.14
1,651,481 38.11
1,651,481 38.11
327,317 7.55
1,978,798 45.67
4,333,404 100.00

83,160
485,394
1,633,163
1,633,163
318,552
1,951,714
3,567,116

2.33
13.60
45.78
45.78
8.96
54.71
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

หนา 88 : LSTTO

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2550
2549 (ปรับปรุงใหม)
2548
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

820,000
820,000
241,970
5,269
(642)

25.84
25.84
7.62
0.16
(0.02)

820,000 30.36
820,000 30.36
241,970 8.96
5,269 0.19
(844) (0.03)

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

82,000
2.58
508,169 16.01
1,656,766 52.21
1,656,766 52.21
1,656,766 52.21
3,173,032 100.00

82,000 3.03
520,302 19.26
1,668,697 61.79
1,668,697 61.79
1,668,697 61.79
2,700,408 100.00

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

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2550
จํานวนเงิน
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรจากการขาย
รายไดอื่นๆ
คาตอบแทนกรรมการ
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย/ปนผล
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาความนิยมตัดจําหนาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป

6,607,503
(5,667,419)
940,084
(604,849)
335,235
60,438
(10,241)
385,432
(18,720)
366,712
(62,483)
(64,643)
239,586
(58,744)
180,842

%

งบการเงินรวม
2549
จํานวนเงิน
%

2548
จํานวนเงิน
%

100.00 5,303,642 100.00 5,114,262
(85.77) (4,353,871) (82.09) (4,467,520)
14.22
949,771 17.90 646,742
(9.15) (579,998) (10.93) (509,151)
5.07
369,773 6.97 137,591
0.91
70,716 1.33
31,468
(0.15)
(12,173) (0.22) (11,978)
5.83
428,316 8.07 157,081
(0.28)
(17,881) (0.33)
5.55
310,435 5.85 157,081
(0.94)
(64,984) (1.22) (52,998)
(0.97)
(63,534) (1.19) (27,036)
6.62
281,917 5.31
77,047
(0.88)
(52,985) (0.99) (23,167)
2.73
228,930 4.31
53,879

หนา 89 : LSTTO

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2550
2549 (ปรับปรุงใหม)
2548
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน
%

100.00 5,889,714 100.00 4,453,012 100.00 4,048,681 100.00
(87.35) (5,452,502) (92.57) (3,908,005) (87.76) (3,749,345) (92.61)
12.65 437,212 7.42 545,007 12.23
299,336
7.39
(9.96) (387,258) (6.57) (350,787) (7.87) (237,895) (5.88)
2.69
49,954 0.84 194,220 4.36
61,441
1.52
0.62
34,074 0.57
29,111 0.65
12,936
0.32
(0.23)
(3,559) (0.06)
(3,838) (0.08)
(3,838) (0.09)
3.07
80,469 1.36 219,493 4.92
70,539
1.74
- 113,358 1.92
43,895 0.98
19,361
0.48
- (11,340) (0.25)
3.07 193,827 3.29 252,048 5.66
89,900
2.22
(1.04) (32,758) (0.55) (34,746) (0.78)
(28,001) (0.69)
(0.53)
(9,201) (0.15) (40,138) (0.90)
(8,020) (0.20)
1.51 151,867 2.57 177,164 3.97
53,879
1.33
(0.45)
1.05 151,867 2.57 177,164 3.97
53,879
1.33

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)

2550
จํานวนเงิน
0.22
1.00
820,000,000

%

งบการเงินรวม
2549
จํานวนเงิน
%
0.28
1.00
816,651,972

2548
จํานวนเงิน
0.07
1.00
757,585,556

หนา 90 : LSTTO

%

2550
จํานวนเงิน
0.19
1.00
820,000,000

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549 (ปรับปรุงใหม)
2548
%
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %
0.22
0.07
1.00
1.00
757,585,556
816,651,972

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

2550
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ที่ยังไมเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง)
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
คาตัดจําหนายสินคาเสื่อมคุณภาพ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวร
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
(กําไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สวนแบง (กําไร) ของบริษัทยอยสุทธิจากภาษีเงินได
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สิน
- ลูกหนี้การคา
- ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ
- สินคาคงเหลือ
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- สินทรัพยอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2549

2548

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2550
2548
(ปรับปรุงใหม)

180,842

228,930

53,879

151,867

177,164

53,879

141,249
18,720

136,401
17,881

140,530
17,436

50,299
-

47,173
-

48,110
-

126

129

(249)

(106)

(24)

(110)

(4,580)
(34,925)
37,592
1,720
6,695
3,333
(238)
58,744

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

5,156
(131)
11,477
(590)
1,720
(607)
6,695
- (113,358)
1,766
(1)
23,167
-

11,340
2,150
79
3,559
(43,895)
(11)
-

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

409,279

420,118

254,277

93,651

197,534

73,053

(394,827)
360
(175,769)
(9,910)
3,975
120,186
281
2,653
(43,773)

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

32,999 (398,083)
1,419
875
387,893
(3,126)
(14,919)
304
(613)
194
(36,360)
93,130
2,705 (16,031)
27,199 (28,612)
654,600 (257,698)

(137,737)
(705)
(79,066)
1,474
(219)
28,808
105,434
82,992
198,515

49,148
499
333,247
(12,321)
24
(21,356)
(22,883)
17,549
416,961

หนา 91 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบการเงินรวม
2549

2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใช
ลดลง
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแก
กิจการที่เกี่ยวของ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย/รวม
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
ชําระคืนเจาหนี้เชาซื้อ
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2550
2548

2548

(ปรับปรุงใหม)

83,207
900

(83,207)
-

-

-

-

-

-

(663)

(839)

(79)

3,000

(3,057)

(306,011)
(20)
2,705
10,610(208,609)

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

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

(36,127)
(20)
113,358
1,303
78,435

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

(33,155)
21,4833,364
(11,366)

722,426

48,647

(178,320)

495,000

45,000 (195,000)

(154)
(129)
(214,232)
(214,694)
383,216

(391)
56,300
(213,565)
23,583
(50,394)
(135,820)

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

531
(106)
(70)
(163,863)
261,911

(171,900) (330,950)
23,583 109,299
(24,439) (18,470)
(127,756) (435,121)

130,833

(73,166)

74,328

82,648

28,736

(29,525)

195,379
326,212

268,555
195,379

194,217
268,545

56,144
138,792

27,408
56,144

56,933
27,408

หนา 92 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

2550
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย

งบการเงินรวม
2549

2548

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2550
2548
(ปรับปรุงใหม)

326,212
326,212

195,379
195,379

268,545
268,545

138,792
138,792

56,144
56,144

27,408
27,408

62,869
74,804

64,381
47,065

54,234
24,708

32,181
24,791

34,723
24,245

29,160
6,269

หนา 93 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)
งบการเงินรวม
2550
2549
2548
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.07
1.20
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.59
0.59
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
(0.02)
0.33
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
8.01
8.72
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
45
41
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ (เทา)
13.19
10.95
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)
27
33
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
21.98
23.93
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
16
15
CASH CYCLE (วัน)
90
100
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
14.23
17.91
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
5.55
7.74
อัตรากําไรอื่น (%)
0.00
0.00
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
(11.94) 113.53
อัตรากําไรสุทธิ (%)
2.71
4.26
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
9.20
12.44
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
4.58
6.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
19.81
24.76
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.69
1.56
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
1.19
0.83
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
1.33
9.17
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
5.87
6.32
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (CASH
0.30
8.20
BASIS) (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (ตามปที่จาย) (%)
90.69
10.71
อัตราการจายเงินปนผล (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (%)
52.63
71.43
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1.20
0.59
0.45
8.43
43
8.16
44
23.51
15
115

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2550
(ปรับปรุงใหม)

1.07
0.72
(0.20)
7.96
45
69.52
5
19.88
18
61

1.10
0.58
0.21
9.21
39
58.85
6
23.18
16
67

1.02
0.50
0.44
9.22
39
27.09
13
30.38
12
85

12.65
7.42
3.07
1.37
0.00
1.88
416.73 (320.24)
1.05
2.52
3.27
9.13

12.24
4.67
0.97
95.37
3.92
11.53

7.39
1.74
0.47
591.11
1.32
4.04

1.53
13.73
1.46

5.17
46.41
2.06

7.03
50.78
1.79

2.12
22.58
1.61

0.93
13.86
1.70
8.62

0.92
(6.59)
2.46
(6.87)

0.63
7.87
5.99
6.71

0.66
16.18
1.43
9.58

35.71
42.86

107.99
52.63

13.83
71.35

35.71
42.86
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งบการเงินรวม
2550
2549
2548
ขอมูลตอหุน (ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
2.41
2.39
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
0.22
0.28
เงินปนผลตอหุน (ตามปที่จาย) (บาท)
0.20
0.03
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (บาท)
0.10
0.20

2.28
0.07
0.025
0.03

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2549
2548
2550
(ปรับปรุงใหม)

2.02
0.19
0.20
0.10

2.04
0.22
0.03
0.20

1.85
0.07
0.025
0.03

2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
2.1 ผลการดําเนินงาน
จากเหตุผลที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้ (ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน”) สงผล
กระทบตอราคาในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจาก 15.77 บาทตอกิโลกรัมเปน 24.45 บาทตอกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 55.04 เชนกัน มีผลใหตนทุนขายเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 92.58 ในป 2550
จากรอยละ 87.76 ในป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 39.52 เมื่อเทียบกับป 2549 ในขณะที่รายไดจากการขายเพิ่มขึ้น
รอยละ 32.26 ในสวนของบริษัทฯนั้น ราคาน้ํามันปาลมดิบที่เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอราคาขายของบริษัทฯ
คอนขางมาก เนื่องจากน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 80 ของตนทุน
ถึงแมจะมีการปรับราคาขายแลวก็ตาม แตการที่วัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา ทําใหบริษัทฯไม
สามารถปรับราคาขายไดทันกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ มีผลใหราคาขายถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นไดเพียงรอยละ 17.68 โดยเฉพาะน้ํามันปาลมบรรจุขวด ซึ่งเปนสินคาที่ถูกควบคุมจากกรมการคาภายใน
สําหรับบริษัทยอย (UPOIC) นั้น ผลกระทบจากการนําน้ํามันปาลมมาใชกับไบโอดีเชล ทําใหราคาเฉลี่ยซื้อผล
ปาลมสดของบริษัทฯในป 2550 เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 69.5 ทําใหบริษัทยอยตองลดปริมาณการซื้อผล
ปาลมสดลงถึงรอยละ 71.2 มีผลใหผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิตลดลงจากป 2549 รอยละ 35.1 โดยมี
สัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 16 และ 84 ของผล
ปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ป 2549 สัดสวนคิดเปนรอยละ 36 และ 64 อยางไรก็ตามการลด
ปริมาณผลปาลมที่ซื้อจากภายนอกลง มีผลทําใหสัดสวนของตนทุนขายเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการขาย
ของบริษัทยอยลดลงจากรอยละ 66.6 ในป 2549 เปน 50.01 ในป 2550
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จากเหตุการณดังกลาวขางตน สงผลใหผลการดําเนินงานในป 2550 ของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ
180.84 ลานบาท ลดลงจากปกอน 48.09 ลานบาท คิดเปน ลดลงรอยละ 21.01 และทําใหอัตรากําไรสุทธิในป
2550 เทากับ รอยละ 2.74 ลดลงเมื่อเทียบกับปกอนที่รอยละ 4.32
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขาย :
2548
4,048.68
1,065.58
5,114.26

บริษัทฯ
บริษัทยอย
รวม

2549
4,114.61
1,180.41
5,295.02

2550
5,421.93
1,185.57
6,607.50

สัดสวนรายไดของกลุมบริษัท (2550)

1,185.6 ลาน

5,421.9 ลาน
บริษัทยอย
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บริษัทฯ

(ลานบาท)
% สัดสวน
82.06
17.94
100.00
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รายไดจากการขายของบริษัทฯและบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 1,312.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.79
เนื่องมาจากรายไดจากการขายในสวนผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,309.04 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 31.81 โดยมาจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ 13.73 และราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยเพิ่มขึ้น
รอยละ 18.08
ในส ว นของรายได จ ากการขายของบริ ษั ท ย อ ย เพิ่ ม ขึ้ น 3.44 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 0.29
เนื่องมาจากรายไดจากการขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการจําหนายผลิตภัณฑใหม แมวารายได
จากการขายตางประเทศจะลดลง ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยคาเงินบาทแข็งคา
ขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 8.91 เมื่อเทียบกับป 2549 สงผลกระทบกับ
รายไดจากการสงออกของบริษัทยอย 2 บริษัท ซึ่งมีสัดสวนการสงออกคิดเปนรอยละ 35.01 และ
88.66 ของรายไดจากการขายทั้งหมด
รายไดอื่น : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ
จํานวน 60.44 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.91 ของรายไดรวม โดยเพิ่มขึ้น 9.13 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 17.79 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ จํานวนเงิน 4.96 ลานบาท โดยสาเหตุมาจาก
บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.82 ลานบาทและกําไรจากการขายสินทรัพยถาวร 1.01 ลาน
บาท
ในสวนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 4.17 ลานบาท มาจาก
• รายไดจากการโอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัยจํานวน 2.24 ลานบาท ซึ่งเปนการ
สํารองมูลคาอะไหลเครื่องจักรคงเหลือ ณ สิ้นป 2548 และจากการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ พบวาอะไหลดังกลาวยังสามารถใชงานได
• รายไดจากการขายเศษวัสดุจํานวน 1.93 ลานบาท
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 85.77 ของรายไดจากการ
ขาย ในขณะที่ป 2549 คิดเปนรอยละ 82.23 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบของ
บริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 54.92 และแมวาจะมีการปรับขึ้นราคาขายของผลิตภัณฑทั้งกลุมน้ํามันพืช
และกลุมเนยเทียมมาตลอดแตก็ไมทันกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ทําใหตนทุนขายในสวนของ
บริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 87.76 ในป 2549 เปนรอยละ 92.58 ในป 2550
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ในทางตรงกันขามกับบริษัทยอย การที่น้ํามันปาลมดิบปรับตัวสูงขึ้น มีผลใหราคาขายถัวเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 46.0 ในขณะที่บริษัทยอยลดสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกลงถึงรอย
ละ 71.2 จึงทําใหตนทุนขายของบริษัทยอยลดลงจากรอยละ 66.6 ในป 2549 เปนรอยละ 50 ในป
2550
คาใชจายในการขายและบริหาร : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและ
บริหารเทากับ 615.09 ลานบาท เทียบกับ 592.17 ลานบาท ในป 2549 เพิ่มขึ้น 22.92 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 3.87 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 36.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ
10.21 เนื่องมาจากคาใชจายในการขาย คาใชจายสงเสริมการขาย และคาขนสงที่เพิ่มขึ้นจากการ
เปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับบริษัทยอย นอกจากนั้นบริษัทฯมีรายไดจากการสงออกเพิ่มขึ้น
เทาตัวเปนรอยละ 8.83 ในป 2550 (2549 : รอยละ 4.23) ทําใหมีคาใชจายในการสงออกเพิ่มขึ้นดวย
ดอกเบี้ยจาย : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจาย 62.48 ลานบาท ลดลงจากปกอน
2.50 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 3.85 ในจํานวนเงินดังกลาวเปนดอกเบี้ยจายของบริษัทฯที่
ลดลง 1.99 ลานบาท และของบริษัทยอยลดลง 0.51 ลานบาท แมวาในป 2550 บริษัทและบริษัท
ยอยจะมีเงินกูจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น แตอัตราดอกเบี้ยในป 2550 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับป
2549 จึงมีผลใหจํานวนเงินดอกเบี้ยจายลดลง
กําไร
กําไรขั้นตน : จากการที่รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 24.79 ในขณะ
ที่ตนทุนขายเพิ่มขึ้นในอัตราถึงรอยละ 30.17 เมื่อเทียบกับ ป 2549 จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยมี
อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 14.23 ในป 2550 (2549 : รอยละ 17.77)
กําไรจากการดําเนินงาน : การที่อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอยปรับตัวลดลงจากป
2549 รอยละ 3.54 ในขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารก็ลดลงในอัตรารอยละ 3.87 แต
กําไรจากการดําเนินงานลดลงถึง 43.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.65 เมื่อเทียบกับป 2549 มี
สาเหตุมาจากในป 2549 บริษัทยอยมีรายการโอนกลับสํารองเผื่อการลดมูลคาสินคาเปนรายไดอื่น
จํานวน 28.02 ลานบาท ซึ่งเปนการสํารองมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2548 ที่มีราคาต่ํากวาตลาด
ทําใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยลดลงเปน
รอยละ 5.55 ในป 2550 (2549 : รอยละ 7.74)
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กําไรสุทธิ : จากการที่ อัตรากําไรขั้นตน และ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ลดลงดวยเหตุผล
ดังกลาวขางตน จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิลดลง 48.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ
21.01 และมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมลดลงเปนรอยละ 2.71 (2549 : รอยละ 4.26)
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2550 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2549 ใน
อัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 92.57 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2549 ซึ่งมีการจาย
จากผลดําเนินงานของป 2548 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท คิดเปนรอยละ 42.85 ของกําไรสุทธิ ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดวาจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ
40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป อยางไรก็ตามในระหวางป 2550 บริษัทฯไมมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาล
ในสวนของบริษัทยอยนั้น ในป 2550 มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของงวด 6
เดือนหลังของป 2549 ในอัตราหุนละ 2 บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือน
แรกของป 2549 อัตราหุนละ 1 บาทรวมเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 3 บาทคิดเปนรอยละ
65.79 ของกําไรสุทธิ
นอกจากนี้ในระหวางป 2550 บริษัทยอยมีการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงวด
9 เดือนของป 2550 ในอัตราหุนละ 3 บาท
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ
มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 2.02 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ
820.00 ลานหุน) ลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 ที่มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 2.04
บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 816.65 ลานหุน) ซึ่งเนื่องมาจากกําไร
สุทธิในป 2550 ลดลง และจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย ถวงน้ํ าหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก
บริษัทฯไดมีการจําหนายหุนทุนซื้อคืนทั้งหมดแลว ในระหวางป 2549 ทําใหจํานวนหุนสามัญถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในป 2550 มีปริมาณมากกวาป 2549
2.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
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ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 4,333.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2549 เปนจํานวนเงิน 766.29 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 21.48 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยดังตอไปนี้
•

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด : ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 326.21 ลานบาท เพิ่มขึ้น 47.63 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 17.10 ทั้งนี้สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ จํานวนเงิน 82.65 ลานบาท
เนื่องมาจากการรับโอนเงินชําระหนี้คาสินคาจากลูกคาในวันทําการสุดทายของสิ้นปที่
แลว ประมาณ 40 ลานบาท ในขณะที่บริษัทยอยลดลง 35.02 ลานบาท เนื่องมาจากการ
จายคาเครื่องจักร เพื่อขยายกําลังการผลิตของโรงงาน และเงินปนผลจายระหวางกาล

•

ลูกหนี้การคา : ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของ
กันสุทธิหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวนเงิน 985.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ
22.75 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 ซึ่งมียอดสุทธิ 586.45 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 16.44 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปนลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นในสวนของ
บริษัทฯ โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น จากการที่ราคาขายตอหนวย
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามการปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบ
อยางไรก็ตามหากพิจารณาลูกหนี้การคาของบริษัทและบริษัทยอยที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
และเช็ครับลงวันที่ลวงหนา จะมีสัดสวนอยูในระดับสูงถึง รอยละ 99.36 ของลูกหนี้
การคาที่ไมเกี่ยวของกันสุทธิ นอกจากนี้จะเห็นไดวาบริษัทฯไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไวสูงถึงรอยละ 91.71 ของลูกหนี้ที่มีอายุมากกวา 12 เดือน และลูกหนี้เช็คคืน

•

สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 1,029.98 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 23.77 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2549 จํานวนเงิน 851.15
ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.86 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 178.84 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น
ในสวนของบริษัทฯเพียง 3.72 ลานบาท ในสวนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 175.12 ลานบาท
ซึ่งเปนสินคาที่มี
ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากบริษัทยอยไดรับคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคา
ฤดูกาลผลิตอยูในชวงสิ้นป ทําใหมีปริมาณสินคาคงเหลือเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับป
2549
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•

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น 9.7 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นของบริษัทยอย ซึ่งมาจากภาษีมูลคาเพิ่มขอคืน
จํานวนเงิน 3.63 ลานบาท และเงินมัดจําการซื้อเครื่องจักร เพื่อขยายกําลังการผลิตของ
โรงงาน จํานวนเงิน 9.98 ลานบาท

•

เงินลงทุนระยะยาวอื่น : ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลดลง 8.55 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของหลักทรัพยที่มีเพื่อขายมีราคาปรับตัวสูงขึ้น
บริษัทยอยจึงไดมีการจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป
โดยมีกําไรจากการขายเปน
จํานวนเงิน 0.24 ลานบาท ซึ่งบันทึกอยูในรายไดอื่นๆ

•

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิ
ของ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 215.75 ลานบาท หรือรอยละ 15.03 เมื่อ
เทียบกับป 2549 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของบริษัทยอยทั้งหมด ซึ่งสวนใหญมาจากการซื้อ
เครื่องจักรในโครงการขยายกําลังการผลิตซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน และการปลูก
ปาลมทดแทนตอเนื่องจากปกอน

•

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน : ณ สิ้นป 2550 ลดลง 52.69 ลานบาท เนื่องมาจาก
บริษัทยอยไดนําที่ดินดังกลาวมาพัฒนาและใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชที่เปน
วัตถุดิบใหกับโรงงานของบริษัทยอยเอง

2.3

แหลงที่มาของเงินทุน

โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุน
1,978.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.66 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน และหนี้สิน จํานวน 2,354.61
ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.34 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน ซึ่งในจํานวนหนี้สินดังกลาว มาจากเงิน
กูยืมจากธนาคาร จํานวน 1,706.93 ลานบาท หรือ รอยละ 72.49 ของหนี้สินรวม โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะ
สั้นจํานวน 1,574.00 ลานบาท หรือ รอยละ 66.85 ของหนี้สินรวม และเปนเงินกูระยะยาวจํานวน 132.93
ลานบาท หรือ รอยละ 5.65 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุน เทากับ 1.19 เทา โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ :• สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น 27.08 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 1.39 ซึ่งมาจากกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย
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• หนี้สิน : ณ สิ้นป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูดังนี้
(ก) เงิ น กู ร ะยะสั้ น จากธนาคาร 1,574.00 ล า นบาท ซึ่ ง ในจํ า นวนดั ง กล า ว ไม มี
หลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น นอกจาก Negative Pledge โดย
- จํานวนเงิน 467 ลานบาท เปนเงินกูของบริษัทยอย
- จํานวนเงิน 1,010 ลานบาทเปนสวนของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 96.12
เนื่องมาจากการที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น มีผลใหบริษัทตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นใน
สินคาคงเหลือ และลูกหนี้การคา
(ข) หนี้สินระยะยาวจํานวนเงิน 132.93 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนเงิน 61.86 ลานบาท เปนของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานอง
ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัทยอยเอง และไมมีเงื่อนไขของ
หนี้สินตอการกูยืม (covenant) บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปนสกุลเงิน
บาท ครบกําหนดชําระในป 2552 โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน อัตรา
ดอกเบี้ย MLR
- จํานวนเงิน 71.07 ลานบาท เปนของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยบริษัทฯ และมี
เงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผล
ของบริษัทยอย เงินกูดังกลาวเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป 2553 โดยมีการชําระ
คืนเงินตนทุก 3 เดือนพรอมดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เทากับ THBFIX บวกดวยอัตราคงที่
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองทางการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2549 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดเพิ่มขึ้น 130.83 ลานบาท จาก 195.38 ลานบาท ในป 2549 เปน 326.21 ลานบาท ในป 2550 โดยมีปจจัยที่สําคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมดําเนินงาน 43.77 ลานบาท ในขณะที่ ป 2549 มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
467.65 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิลดลง ในขณะที่บริษัทมีลูกหนี้การคา
- กิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลกระทบตอราคาขายตอ
หนวยที่เพิ่มขึ้น มีผลใหรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยอยมีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น จาก
สินคาที่มีฤดูกาลผลิตในชวงสิ้นป
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมการลงทุน 208.61 ลานบาท ในขณะที่ ป 2549 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน
405 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ในป 2549 บริษัทยอยมีการลงทุนในสถาบันการเงินที่มีระยะเวลา
การฝากยาว แตในป 2550 ไมมีการลงทุนดังกลาว เนื่องจากเงินลงทุนระยะสั้นใหผลตอบแทนดีกวา
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาใน
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 383.22 ลานบาท ในขณะที่ ป 2549 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหา
เงินจํานวน 135.82 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯมีการใชเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่ม ขึ้น เพื่ อเป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นสํ า หรับ สิน คาและลูก หนี้ ก ารค า เนื่อ งจากราคาวัต ถุดิบ ที่ป รั บตั ว มี
ผลกระทบตอราคาขายที่ปรับตวเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนั้นบริษัทยอยมีการจายเงินปนผลปนผลระหวางกาล
ในป 2550 เพิ่มขึ้น
อัตราสวนทางการเงิน
อัต ราส ว นของสิ นทรัพ ย หมุ นเวี ย นต อหนี้ สินหมุนเวีย น : ในป 2550 บริ ษัทและบริษัทย อยมี
อัตราสวน 1.07 เทา (2549 : 1.2 เทา) เนื่องมาจากบริษัทยอยลงทุนในอาคาร เครื่องจักร และ
อุปกรณเพื่อขยายกําลังการผลิตของโรงงาน และในระหวางป 2550 บริษัทยอยมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลเปนจํานวนเงินมากกวาป 2549 ทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง
อัต ราสวนสินทรั พย ค ลอ งตัวตอหนี้สิน หมุน เวี ย น :
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับป 2549 คือ 0.59 เทา

บริษั ทและบริษัทยอ ยมีอัตราสวนไม

อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอ
สินทรัพยรวมลดลงเปนรอยละ 4.58 ในป 2550 (2549 : รอยละ 6.63) เนื่องจากผลกําไรสุทธิที่
ลดลงถึงรอยละ 21.01 ในขณะที่สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 21.48
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผู
ถือหุนลดลงเปนรอยละ 9.20 ในป 2550 (2549 : รอยละ 12.44) ทั้งนี้เนื่องจากผลกําไรสุทธิที่ลดลง
ในขณะที่บริษัทยอยมีการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น
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อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนเพิ่มขึ้นเปน 1.19 เทา ในป
2550 (2549 : 0.83 เทา) เนื่องจากบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลมาจากราคาวัตถุดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหบริษัทจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการ
หมุนเวียนของลูกหนี้การคา เทากับ 8.38 เทา (2549 : 8.72 เทา) สงผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ประมาณ 43 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2549 ซึ่งอยูที่ประมาณ 41 วัน
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการ
หมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป เทากับ 13.19 เทา (2549 : 10.93 เทา) สงผลใหระยะเวลาขายสินคา
เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 27 วัน (2549 : 33 วัน)
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการ
หมุนเวียนของเจาหนี้การคา เทากับ 21.98 เทา (2549 : 23.90 เทา) มีผลใหระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
อยูที่ประมาณ 16 วัน (2549 : 15 วัน)
2.4

รายจายลงทุน

ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของ
โรงงานตางๆ ดังนี้
บริษัท
• โครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรัง (โครงการ
ตอเนื่องจากป 2549)
• โครงการนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB Treatment System) มาใช เพื่อเปน
การลดอั ต ราการสู ญ เสี ย ของน้ํ า มั น ปาล ม ที่ ติ ด ไปกั บ ทะลายปาล ม เปล า ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว
(โครงการตอเนื่องจากป 2549)
• โครงการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (โครงการใหมเริ่มกอสรางป 2550)
บริษัทยอย
• โครงการเพาะพันธุเมล็ดปาลม ของบริษัทยอยที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเปนโครงการระยะยาว
คาดวาจะเริ่มใหผลผลิตไดในป 2557
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• โครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดกระบี่ (โครงการ
ตอเนื่องจากป 2549)
• โครงการนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB Treatment System) มาใช เพื่อเปน
การลดอั ต ราการสู ญ เสี ย ของน้ํ า มั น ปาล ม ที่ ติ ด ไปกั บ ทะลายปาล ม เปล า ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว
(โครงการตอเนื่องจากป 2549)
• โครงการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพและจากเชื้อเพลิงชีวมวล (โครงการใหมเริ่มกอสรางป
2550)
• โครงการปลูกปาลมทดแทนของบริษัทยอย ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และมีระยะเวลา
ยาวถึ ง 10 ป บริ ษั ท ย อย ไดเ ริ่ ม โครงการดั งกล า วตั้ ง แตป 2544 และมี ก ารปลูก ปาล ม
ทดแทนปละ ประมาณ 450 เฮกตาร ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป
และใหผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ปขึ้นไป
• โครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานผลิตพืชผักผลไมบรรจุภาชนะผนึกที่จังหวัด
นครปฐมและลําปาง (โครงการตอเนื่องจากป 2549)
ทั้งนี้โครงการดังกลาวขางตนของบริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนที่เรียบรอยแลว ยกเวนโครงการปลูก
ปาลมทดแทน

แผนรายจายลงทุน
โดยสวนใหญ แผนรายจายลงทุนในป 2551 จะเกิดจากโครงการที่ลงทุนตอเนื่องมาตั้งแตป 2550
นอกจากนี้ ทั้งบริษัทและบริษัทยอย มีแผนลงทุนตอเนื่องสําหรับโครงการการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซ
ชีวภาพ ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เพื่อขายไฟฟาใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
สําหรับโครงการใหม ที่กําลังจะเริ่มกอสรางในป 2551 คือ โครงการขยายกําลังการผลิตในสวน
ของโรงกลั่นน้ํามันพืชที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 3 แผนก ไดแก แผนกกลั่นน้ํามัน แผนกแยกสวน
น้ํามัน และแผนกบรรจุภัณฑ ดวยเงินลงทุนประมาณ 220 ลานบาท คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการไดใน
ปลายป 2552
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3) ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร
แนวโนมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณ
น้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้สําหรับบริษัทแลวยังขึ้นอยูกับ
ปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ
ซึ่งเปนปจจัยหลักของตนทุนการผลิตของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ โดยราคาน้ํามันปาลมจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตปาลมสดและราคาตลาดโลกที่ไมแนนอน การ
ปรับตัวสูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2550 ราคาน้ํามันปาลม
ดิบปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณที่ 34 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม บริษัทจึงตองคาดการณแนวโนม
ราคาน้ํามันปาลมใหใกลเคียงมากที่สุด โดยอาศัยประสบการณและขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการสินคาคงคลังใหสอดคลองกับสถานการณราคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
ซึ่งบริษัทไม
สามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑไดตามความผันผวนของตนทุนวัตถุดิบ
เนื่องจากสภาพการแขงขันที่
รุนแรงภายในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ประกอบกับ การถูกควบคุมราคาน้ํามันพืชสําเร็จรูปโดยกรมการคา
ภายใน โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตรลงมา
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติ
แลว การเปดเสรีนําเขาน้ํามันปาลมตามเงื่อนไขของ AFTA ยังนับเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอ
ภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 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
นอกจากนี้ ในอนาคตปาลมน้ํามันยังจะมีบทบาทสําคัญในการใชผลิตไบโอดีเซล ซึ่งหากผสมน้ํามัน
ปาลมกับน้ํามันดีเซลในสัดสวนที่เหมาะสม สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลงได โดยคาดวาไบโอ
ดีเซลจะเปนแหลงพลังงานทดแทนที่สําคัญในอนาคต และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการ
นํ า เข า และส ง ออกน้ํ า มั น ปาล ม ก็ มี แ นวโน ม ที่ จ ะส ง ผลกระทบต อ ภาวะอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม
เชนเดียวกัน
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4) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
4.1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 2 บริษัท

ป 2550
1,400,000 บาท
1,660,000 บาท

ป 2551
1,480,000 บาท
1,870,000 บาท

4.2) คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษั ทยอยได มีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่ นให แกผูสอบบัญชี ของบริษั ทและ

บริษัทยอย ซึ่งไดแก การตรวจสอบกิจการที่ไดรับ BOI เพื่อใชในการยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท
และบริษัทยอย ในรอบปบัญชี 2551 เปนจํานวนเงิน 120,000 บาท สําหรับบริษัท และ 220,000 บาท
สําหรับบริษัทยอย 2 บริษัท
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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. 2551 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไวขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา
ไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
ชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

กรรมการผูจัดการ

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

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรจง จิตตแจง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ

กรรมการอิสระ

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
1.

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
1. นายวัง ตา เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
4. นายบรรจง จิตตแจง
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
11. นางรุงนภา พนมเชิง
12. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
13. นางสาววินิตา ปุรผาติ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade
ผูจัดการฝายขาย Food Solution

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ตา เลียง หรือ
นายวัง ชาง ยิง หรือ นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย หรือ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นายอําพล สิมะโรจนา
โดยกรรมการสองทาน ลงรายมือชื่อรวมกัน พรอมตราประทับของบริษัทฯ
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รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
1. นาย วัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
81 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.34
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ 2
บริษัท
- กรรมการ
-0- บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดาของนายวัง ชาง ยิง
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree,
University of California at Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
Group Managing Director of the Lam Soon Group for Singapore, Malaysia and
Thailand.
Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, a public listed company in
Singapore
ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
รองประธาน The Public Service Commission of Singapore.
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
67 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University, ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ผูบริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จ. ลพบุรี
อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ผูเชี่ยวชาญโครงการจรวดเพือ่ ใชในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแหงชาติ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
61 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
3
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 89/2007
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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ประสบการณ
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
59 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล
University of Akron, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 7/2001 (สมาชิกอาวุโส)
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ปาณภาคย จํากัด
 กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
 ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 114 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)


กรรมการอาชีพ ในสังกัดสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
กรรมการอิสระ
อายุ
51 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ
 กรรมการอิสระ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad ซึ่งเปนบริษัท
จดทะเบียนอยูใ นตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา /
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน, Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนอยูใ นตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาด
หลักทรัพยมาเลเซีย
 Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
 Barrister-at–law of the Lincoln’s Inn, London
 ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจํามลรัฐซาบาหและซาราวัก
 Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Director, Hap Seng Plantations Holdings Berhad
ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนอยูใ นตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทํางาน ในเรื่อง
การกํากับดูแลกิจการและสิทธิประโยชนของผูถือหุน
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 115 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

6. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ
47 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนลูกชายของนายวัง ตา เลียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการอิสระ Jurong Cement Limited
(บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชยั
กรรมการผูจัดการ
อายุ
50 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 1.98
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 116 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิฒ
ั น จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวว
ิ ัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ
49 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.001
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 117 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย
่ นฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิฒ
ั น จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวว
ิ ัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจัดการโรงงาน
อายุ
51 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.02
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการ บริษท
ั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 118 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)





กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยูเนีย่ นฟรอสท จํากัด
กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล จํากัด
ผูจัดการสวน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด

10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
อายุ
48 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.00
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
 ผูจัดการฝายขาย Wholesale บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายขาย บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
11. นางรุง นภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
49 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
 ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด
ผูจัดการฝายขายอาวุโส บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 119 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

35 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน

ประสบการณ
 ผูจัดการฝายขาย Modern Trade บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการขาย กลุมสินคาอุปโภค บริษัท เอสซีจอหนสันแอนดซัน จํากัด
Sr. Customer Development Manager
บริษัท จอหนสันแอนดจอหนสัน (ประเทศไทย) จํากัด
Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
13. นางสาววินิตา ปุรผาติ
ผูจัดการฝายขาย Food Solution
อายุ
37 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ
 ผูจัดการฝายขาย Food Solution บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
National Sales Manager – Key Accounts & Direct Accounts – Food Services
บริษัท เนสเล (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และบริษัท
ที่เกี่ยวของกัน มีรายนามตอไปนี้
บริษัทยอย
รายชื่อบริษัท
รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
4. นายอําพล สิมะโรจนา
5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

บริษัทฯ

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม

X, //

X

//
//
//
//

//
//
//

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
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บมจ. อาหาร
สากล

บริษัทที่เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิ้ง จํากัด)
X

X, //

//
//
//

/
/
/
/

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กรรมการของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทยอย มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

X

1. นายวัง ตา เลียง
2. นายธีระ วิภชู นิน
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ
5. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

/
/
/
//
//
//
//

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

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กรรมการของ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปนบริษัทยอย มี
รายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

X

1. นายวัง ชาง ยิง
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
3. นายอําพล สิมะโรจนา
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
5. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

//
//
//
/

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

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปแลว เห็นวา งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลื อ กใช น โยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสม่ํ า เสมอ และใช ดุ ล ยพิ นิ จ อย า งระมั ด ระวั ง และ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให
มั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐาน
ทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
ในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในรอบป 2550
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดให
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยไมพบการละเมิด
กฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทฯตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือได
ของงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปและ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
หนา 124 : LSTTT

