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ขอมูลสรุปบริษัท (Executive Summary)

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ให
ยกเลิกหัวขอนี้
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สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1.1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
สํานักงานใหญ

โรงกลั่นน้ํามันปาลม

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว
มูลคาที่ตราไวหุนละ

: บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: 0107538000568
: www.lamsoon.co.th
: 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 0 2361 8959-87
โทรสาร (ฝายบริหาร) 0 2361 8988-9
โทรสาร (ฝายขาย) 0 2361 8994-5
: 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 0 2709 3610-24
โทรสาร 0 2324 0640
: 99/9 หมู 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตําบลกะลาเส
อําเภอสิเกา ตรัง 92150
โทรศัพท 0 7526 7275, 0 7526 7268
โทรสาร 0 7526 7265, 0 7526 7028
: ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช
ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
: 820,000,000 บาท
: 820,000,000 หุน
: 1 บาท
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
1.

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC)
สํานักงานกรุงเทพฯ
: 64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 0 2744 1046-8
โทรสาร 0 2744 1049
สํานักงานกระบี่และโรงงาน
: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075-80
โทรสาร 0 7566 6072
ประเภทธุรกิจ
: ทําสวนปาลม และสกัดน้ํามันปาลมดิบ และ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 324,050,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 226,715,110 หุน คิดเปนรอยละ 69.96

2.

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
สํานักงานกรุงเทพฯ
: 60 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 0 2361 8954-7, 0 2398 8555
โทรสาร 0 2744 0860
โรงงาน(1)
: 64 กิโลเมตรที่ 1 หมูที่ 1 ถนนลําปาง-เชียงใหม
ตําบลปงแสงทอง อําเภอเมือง ลําปาง 52100
โทรศัพท 0 5422 5081-4
โทรสาร 0 5422 5085
โรงงาน(2)
: 469/1 ถนนพระประโทน-บานแพว หมูที่ 3
ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง
นครปฐม 73000
โทรศัพท 0 3422 9397-9
โทรสาร 0 3422 9399
ประเภทธุรกิจ
: ผูผลิตผัก ผลไม เครื่องดื่มน้ําผลไม กาแฟบรรจุ
กระปอง ซอสและเครื่องปรุงรส
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว
: 525,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 52,500,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 51,847,257 หุน คิดเปนรอยละ 98.76
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บุคคลอางอิงอื่นๆ
1.

2.

นายทะเบียนหุน
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
: 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0 2359 1200-1
โทรสาร 0 2359 1259

ผูสอบบัญชี
ชื่อ

: นายวิชาติ โลเกศกระวี
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4451
สถานที่สํานักงาน
: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ตู ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท 0 2264 0777, 0 2661 9190
โทรสาร 0 2264 0789-90, 0 2661 9192
จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ
:2
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ
: ไมมี
บริษัทฯ /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
3.

ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
: ชั้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เลขที่ 990
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0 2636 2000
โทรสาร 0 2636 2111
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1.2 ปจจัยเสี่ยง
1. น้ํามันปาลมบรรจุขวดเปนสินคาควบคุม
น้ํามันปาลมบริสุทธิ์โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตร นับเปนสินคาควบคุม
ซึ่งราคาจําหนายจะถูกกําหนดโดยกรมการคาภายใน ทําใหบริษัทอาจไมสามารถปรับราคาจําหนาย
ไดโดยเสรีเพื่อสะทอนตนทุนวัตถุดิบที่แทจริง นอกจากนั้น สินคาน้ํามันปาลมยังเปนสินคาที่ถูก
ควบคุมการนําเขา ทําใหการบริหารจัดการสินคาคงเหลือมีขอจํากัด จะเห็นไดจากในชวงปลายป
2553 ตอเนื่องมาถึงตนป 2554 เกิดวิกฤติการณน้ํามันปาลมขาดแคลน ราคาน้ํามันปาลมปรับตัว
สูงขึ้นเปนประวัติการณ จนในที่สุด รัฐบาลตองอนุมัติใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมถึง 2 ครั้งในเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ 2554 แตก็ลาชา ทําใหไมสามารถแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นในไตรมาส
แรก
การกํ า หนดเพดานราคาจํ า หน า ยปลี ก น้ํ า มั น ปาล ม ดั ง กล า ว ทํ า ให ผ ลประกอบการของ
ภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน ผูประกอบการโรงกลั่นน้ํามันปาลมจึงไดเสนอใหกรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย ผอนคลายการควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใหมีความยืดหยุน
มากขึ้นตามการเคลื่อนไหวของตนทุนน้ํามันปาลม
2. ความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมและอุปสงคเกิดใหม
ราคาเฉลี่ยรายเดือนน้ํามันปาลมดิบของป 2554 แกวงตัวอยางมาก โดยแกวงตัวอยูในชวง
ระหวาง 28.14 - 58.20 บาทตอกิโลกรัม (2553 : 25.38 - 43.80 บาทตอกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ย
ทั้งปที่ 36.59 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25.74 จากป 2553 แมวาผลผลิตน้ํามันปาลมดิบที่
ออกสูตลาดในป 2554 มีปริมาณสูงเปนประวัติการณ สวนหนึ่งเปนเพราะราคาน้ํามันปาลมใน
ตลาดโลกเปนชวงขาขึ้นจากอุปสงคที่เพิ่มขึ้นจากทั้งดานอาหารและพลังงานทดแทน นอกจากนั้น
การเกิดวิกฤติการณน้ํามันปาลมขาดแคลนในประเทศสงผลโดยตรงใหราคาน้ํามันปาลมดิบทรงตัว
ในระดับสูงตอเนื่องในชวง 6 เดือนแรกของป โดยเฉพาะในเดือนมกราคม - เมษายน ภาวะความ
ผันผวนของราคาน้ํามันปาลมยังคงมีอยูตอไป เนื่องจากมีปจจัยภายนอกอีกหลายปจจัยที่สงผล
กระทบตอราคาน้ํามันปาลม ที่สําคัญไดแก สภาพภูมิอากาศ และแนวโนมความตองการใชน้ํามัน
ปาล ม เพื่ อ นํ า ไปผลิ ต เป น พลั ง งานทดแทนในสั ด ส ว นเพิ่ ม ขึ้ น โดยกระทรวงพลั ง งานได กํ า หนด
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นเปน 25% ใน 10 ป (พ.ศ.2555 - 2564)
ตั้งเปาหมายการผลิตไบโอดีเซลที่ 5.97 ลานลิตรตอวันภายในป 2564 (ปจจุบันมีกําลังการผลิตรวม
1.62 ลานลิตรตอวัน)
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3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผล
การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยยั ง คงขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ที่ ค วบคุ ม ไม ไ ด ได แ ก สภาพ
ภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของผลปาลมสด รวมถึงผักผลไมที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล
นอกจากนี้ ในสวนของบริษัทเองยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนตนทุนการผลิต
หลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1) ประวัติความเปนมา
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอตัง้ เปนบริษัทจํากัด โดยนายธงชัย
ผะเดิมชิต ซึ่งมีความสัมพันธทางเครือญาติกับผูบ ริหารของกลุม Lam Soon เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2517 ซึ่ง
จดทะเบียนครั้งแรกในชื่อ บริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 5.0 ลานบาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 100 บาท
ในระยะแรกบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ประกอบธุรกิจการนําเขาน้ํามันปาลมโอเลอีนจาก
ประเทศมาเลเซีย มาบรรจุหีบหอและจําหนายในประเทศไทย รวมถึงประกอบธุรกิจนําเขาผลิตภัณฑที่ผลิต
โดย กลุม Lam Soon จากประเทศสิงคโปร และตอมาในป 2521 ไดเริ่มดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของกับการกลั่นน้ํามันปาลมเอง โดยไดตั้งโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมขึ้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ โดยไดรับความรวมมือจากกลุม Lam Soon จากประเทศมาเลเซีย ทางดานเทคโนโลยี
การผลิต เนื่องจากกลุม Lam Soon เปนกลุมที่มีความชํานาญทางดานการดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลม
จากความสัมพันธอันดีที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน กลุม Lam Soon ในประเทศสิงคโปรได
มอบหมายใหผูบริหารของบริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนผูก อตั้งบริษทั ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อเดือนเมษายน 2526 เพื่อวัตถุประสงคที่จะเขามาดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมของบริษัท น้ํามันพืช
กรุงเทพ จํากัด ตอมาเดือนสิงหาคม 2527 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด และบริษัท ล่ําสูน (ประเทศ
ไทย) จํากัด จึงไดมีการสลับชื่อบริษัทกัน เพื่อใหโรงกลั่นของบริษทั ฯ เปนที่ยอมรับกันในกลุม ลูกคา ตั้งแต
นั้นเปนตนมากลุม Lam Soon ไดเขามามีสวนในการบริหารงานของบริษทั ฯ รวมทั้งใหความชวยเหลือ
ทางดานการผลิต และการวิจัยและพัฒนาใหกับบริษัทฯ
บริษทั ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผลิตภัณฑน้ํามันปาลม และแตงตั้งให
บริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนาย ตอมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 บริษทั ล่ําสูน
(ประเทศไทย) จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด และในเดือนมิถุนายน 2537
บริษทั ฯไดเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงาน โดยดําเนินธุรกิจเปนทั้งผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน
ปาลมและผลิตภัณฑน้ํายาลางจาน และในขณะเดียวกันบริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ไมไดมีกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษทั ฯ อีกตอไป
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2538 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหบริษัทฯ นําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาซื้อ
ขายในตลาดฯ ไดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษทั สหอุตสาหกรรมน้าํ มัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC ซึ่งเปนบริษัทที่มีสวนปาลมขนาดใหญที่สดุ ในประเทศไทยจากรอยละ
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24.40 เปนรอยละ 66.29 ทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษทั รวมเปนบริษทั ยอย ตอมาไดเพิ่ม
สัดสวนการลงทุน ทําให ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีสัดสวนการลงทุนใน UPOIC คิดเปนรอยละ 69.96
เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน 2547 บริ ษั ท ฯได เ ข า ไปซื้ อ หุ น ของบริ ษั ท อาหารสากล จํ า กั ด (มหาชน)
(“UFC”) จากกลุมผูถือหุนเดิมของ UFC เปนผลใหตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ UFC ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา โดยมีสัดสวนการถือหุนใน UFC
รอยละ 96.79 ทําให UFC มีสถานะเปนบริษัทยอย ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ UFC มีมติเมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2552 ใหเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุนที่ยังมิไดออกจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือ
หุนของผูถือหุนแตละรายในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนที่ยังมิไดออกจําหนาย ในราคาตามมูลคาที่ตราไว หุน
ละ 10 บาท ทําใหหลังการเพิ่มทุนดังกลาว บริษัทมีสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 98.00 จากเดิมรอยละ
96.79 โดยมีมูลคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นคือ 175 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีสัดสวนการลงทุนใน UFC
อยูที่รอยละ 98.76
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ซื้อหุนคืน
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารเงินสดคงเหลือที่เปนสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 150
ลานบาท โดยจะซื้อหุนคืนเปนจํานวนไมเกิน 8.2 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่ออกและจําหนาย
ไดแลวทั้งหมด โดยกําหนดระยะเวลาจําหนายหุนทุนที่ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 23
เมษายน 2549 (ภายหลัง 6 เดือนนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น แตตองไมเกิน 3 ป) และตอมาเมื่อวันที่ 16
เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่
ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหหุนทุนซื้อคืนของบริษัทฯมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 8.2 ลาน
หุนเปน 82 ลานหุน จากนั้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให
บริษัทฯจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวน 82 ลานหุน ผานกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 19
กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทฯ ไดจําหนายหุนซื้อคืนออกไปครบตามจํานวนทั้งสิ้น
82 ลานหุนเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549
บริ ษั ท ฯ ได แ ก ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข อ 4 กั บ นายทะเบี ย นกระทรวงพาณิ ช ย เมื่ อ วั น ที่ 29
เมษายน 2547 โดยปรับลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิม ราคาหุนละ 10 บาท เปน ราคาหุนละ 1
บาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดปรับมูลคาหุนที่ตราไว โดยเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2547
เป น ต น ไป ส ง ผลให บ ริ ษั ท ฯมี หุ น สามั ญ ที่ อ อกและจํ า หน า ยแล ว ทั้ ง หมด 820,000,000 หุ น จากเดิ ม
82,000,000 หุน
บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550
ใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท อีก 1 ขอ ไดแก ขอ
25 ประกอบกิจการผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทมีแผนที่จะดําเนินการโครงการผลิต
พลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ ภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)
และโปรแกรม Carbon Credit
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รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมบริษัทล่ําสูง
กลุมบริษัท Lam Soon เปนบริษัทขามชาติที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ประเทศสิงคโปร ธุรกิจหลัก
ของกลุม คือ เปนผูผลิตสินคาอุปโภคและบริโภค ในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต และจัดจําหนายสินคา
ดังกลาวไปทั่วโลก ในประเทศไทยกลุมบริษัท Lam Soon ไดเขามาดําเนินธุรกิจภายใตชื่อ บริษัท ล่ําสูง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยทางกลุมบริษัท Lam Soon ได ใหความสนับสนุนทางดานการผลิต และ
การวิจัยและพัฒนา แกบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยไมมีคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และ
กลุม Lam Soon ก็ใหความเปนอิสระในการบริหารการดําเนินธุรกิจ ใหแกกลุมผูบริหารซึ่งเปนคนไทย
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การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญในปที่ผานมา
ดานนโยบาย : การตั้งสํารองจํานวนเงินผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 จากการคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน
โดยมีผลบังคับใชในป 2554 นั้น จากการคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
บริษัทตองตั้งสํารองเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 100,801,465 บาท แตบริษัทมีสํารองไวแลวเปนจํานวนเงิน
36,077,387 บาท ดังนั้น บริษัทตองตั้งสํารองสวนที่เหลืออีกจํานวน 64,724,078 บาท โดยบริษัทเลือกที่จะ
ทยอยบันทึกบัญชีภายใน 5 ป
ดานการตลาด : กลุมผลิตภัณฑใหม
ในปที่ ผ า นมา บริ ษั ท ยั ง คงให ค วามสํา คัญ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑที่ เ น น เรื่ อ งการดู แลรั กษาสุ ข ภาพอย า ง
ตอเนื่อง จึงไดวางตลาดน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพภายใต ตราสินคา “เนเชอเรล” เพิ่มเติม ไดแก น้ํามันรําขาว
บริสุทธิ์ 100% (Oryzanol 6,000 ppm) และน้ํามันคาโนลาบริสุทธิ์ 100% ทําใหในปจจุบัน กลุมผลิตภัณฑ
คุณภาพภายใตตราสินคา “เนเชอเรล” ประกอบดวย 6 ผลิตภัณฑหลักไดแก
1. น้ํามันเมล็ดชาออรแกนิคผานกรรมวิธี
2. น้ํามันคาโนลาผสมน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน
3. น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์
4. น้ํามันมะกอกไลทแอนดไมล
5. น้ํามันรําขาวบริสุทธิ์ (Oryzanol 6,000 ppm)
6. น้ํามันคาโนลาบริสุทธิ์
และเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554 บริษัทไดวางตลาดผลิตภัณฑใหมในกลุมเนยเทียมภายใตตรา “บัต
เตอรครีม” ซึ่งผลิตภัณฑใหมชนิดนี้มีลักษณะเฉพาะเปนสูตรผสม 2 in 1 พรอมใชงานทันที สามารถชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพพรอมลดขั้นตอนและเวลาในการทําเบเกอรี่ใหแกผูประกอบการลงได
ดานบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ก็มีการออกผลิตภัณฑน้ํามะพราวพรอมดื่ม 100% บรรจุ
ในกลอง Tetra Pak 1 ลิตร สําหรับตลาดสงออกโดยเฉพาะ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี นอกจากนี้ ยู
เอฟซียังไดพัฒนาผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลืองอยางตอเนื่อง จากเมื่อป 2552 ไดทดลองเขาตลาดน้ํานมถั่ว
เหลือง ดวยการออกผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลือง “ยูเอฟซี โฮมซอย” ตอมาในป 2554 ยูเอฟซีไดลงทุนใน
เครื่องจักรเพื่อผลิตนมถั่วเหลืองที่โรงงานนครปฐม และในเดือนกันยายน ก็ไดออกผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลือง
อีกชนิดหนึ่งตามมา ไดแก “ยูเอฟซี โฮมซอย ผสมเม็ดแมงลัก” บรรจุในขวดพลาสติกขนาด 300 มล. ซึ่งเปน
ผูผลิตรายแรกที่มีนวัตกรรมในการผสมเนื้อเปนชิ้นๆ ลงในนมถั่วเหลือง
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ดานการลงทุน : การเพิ่มทุนของบริษัทยอยของ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
ในระหวางป 2554 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดมีการซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิมของ
บริษทั ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 215,191 หุน ราคาหุนละ 50 บาท เปนจํานวนเงิน
10,759,550 บาท ทําใหสัดสวนการถือหุน เพิ่มขึ้นจากรอยละ 79.00 เปนรอยละ 96.93
นอกจากนี้ในปลายป 2554 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังเขาไปซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท
ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ในอัตราสวน 6 หุนเดิมตอ 5 หุน ใหม คิดเปนจํานวนหุน 969,326 หุน ในราคาพารหุน
ละ 100 บาท เปนจํานวนเงิน 96,932,600 บาท ทั้งนี้ บริษทั ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ไดเพิ่มทุนเพื่อนําเงินไป
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เนือ่ งจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
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2) การประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรง
กลั่นน้ํามันปาลม (REFINERY) โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 1,000 ตันตอวัน หรือ 365,000
ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมขนาดใหญแหงหนึ่งของประเทศไทย ในปจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ
หลักดังตอไปนี้

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. น้ํามันปาลม
1.1 น้ํามันปาลมบริสุทธิ์
1.2 น้ํามันปาลมโอเลอีน
1.3 น้ํามันปาลมสเตียรีน
1.4 ไขมันผานกรรมวิธีไฮโดรจิเนต
1.5 กรดไขมันอิสระ
1.6 น้ํามันเมล็ดในปาลมบริสุทธิ์
น้ํามันพืชชนิดอื่น (น้ํามันมะพราว น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ํามัน
ขาวโพด น้ํามันเมล็ดชา น้ํามันมะกอก น้ํามันคาโนลาผสมน้ํามันทานตะวัน)
ไขมันพืชผสมและเนยเทียม
ผักและผลไมบรรจุกระปอง ถุง Pouch และขวดแกว
น้ําผลไม กาแฟ เครื่องดื่มตางๆ
ซอสปรุงรส
ผักและผลไมแชแข็ง

ลําดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษทั ยอย คือ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
ลําดับที่ 7 ผลิตโดยบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งเปนบริษทั ยอยของ UFC
บริษทั ฯ มี บริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก
1.
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC มีสัดสวนการลงทุน รอย
ั น จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 99.98 ทั้งนี้
ละ 69.96 UPOIC มีบริษัทยอย คือ บริษทั พันธศรีววิ ฒ
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนบริษทั ที่ดําเนินกิจการปลูกปาลม
น้ํามัน โดยมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและโรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมเปนของตนเอง มีพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามัน 44,216.06 ไร หรือ 7,074.57 เฮคเตอร มีผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ และผลิตภัณฑอื่น ซึ่งไดแก เมล็ดในปาลม และ กากเมล็ดในปาลม
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2.
บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 98.76 บริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมบรรจุกระปอง ถุง Pouch
และขวดแกว เครื่องดื่มน้ําผลไม กาแฟบรรจุกระปอง ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ปจจุบัน UFC มีโรงงานผลิต 2 แหง ตั้งอยูท่จี ังหวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม
UFC มีบริษทั ยอย และบริษทั รวม 2 บริษทั ดังนี้
2.1 บริษทั ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 97 ประกอบธุรกิจผลิต
และจัดจําหนายผักและผลไมแชแข็ง
2.2 บริษทั ยูเนี่ยนเฟรช จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 40 ประกอบธุรกิจผลิต และ
จัดจําหนายผักและผลไมสด แตในปจจุบนั ไมไดดําเนินธุรกิจดังกลาวแลว
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย)

98.76%

69.96%
บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

บมจ. อาหารสากล

97.00%

40.00%

บจ. ยูเนี่ยนฟรอสท

บจ. ยูเนี่ยนเฟรซ
50%
บจ. สยามเอลิทปาลม
(ผลิตและเพาะเมล็ดพันธุปาลม)

99.98%
บจ. พันธศรีวิวัฒน
(เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ชัยบุรีและเคียนซา)

99.99%
บจ. พันธศรี
(เจาของสัมปทานที่ดินชัยบุรี)
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3) โครงสรางรายได
(ลานบาท)
บริษทั
บริษทั ยอย
รวม

ผลิตภัณฑ/บริการ
กลุมน้ํามันพืช
กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑปาลมอื่นๆ
กลุมผักและผลไม
กลุมเครื่องดื่ม
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ

2552
5,274.75
1,594.87
6,869.62

ดําเนินการ
โดย
บริษัทและ
UPOIC
บริษัท
บริษัทและ
UPOIC
บริษัทและ
UFC
บริษัทและ
UFC
บริษัทและ
UFC

รวมมูลคาการจําหนาย
หัก สินคาคืนและสวนลดการคา
มูลคาการจําหนายสุทธิ

2553
5,838.88
1,644.99
7,483.87

2554
6,689.42
2,195.66
8,885.08

ป 2552
ลานบาท
%
4,741 68.76

% สัดสวน
75.29
24.71
100.00

ป 2553
ลานบาท
%
5,282 70.26

ป 2554
ลานบาท
%
6,018 67.44

529
78

7.68
1.13

552
60

7.34
0.80

659
317

7.39
3.56

1,154

16.74

1,231

16.38

1,421

15.93

313

4.54

311

4.14

396

4.43

80

1.16

81

1.08

112

1.25

6,895
(26)

100.00

7,518
(34)

100.00

8,922
(37)

100.00

6,870
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1.4 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
- โรงงานทําบะหมีก่ ึ่งสําเร็จ
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
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- อุตสาหกรรมผลิตสบู
- อุตสาหกรรมผลิตแชมพู

- 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

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

การจัดจําหนาย

- โรงงานทําขนม, ไอศกรีม
- รานเบเกอรี่

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

- ใชบริโภคโดยตรง

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

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา

- บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา

- บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

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

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

(Sunflower Seed Oil)

1.5 น้ํามันขาวโพด
(Corn Oil)
1.6 น้ํามันเมล็ดชา
(Camellia Oil)
1.7 น้ํามันมะกอก
(Olive Oil)
1.8 น้ํามันคาโนลา
ผสมน้ํามัน
ทานตะวัน
(Blended Canola
and Sunflower
Oil)
1.9 น้ํามันคาโนลา
(Canola Oil)
1.10 น้ํามันรําขาว
(Rice Bran Oil)
2. เนยเทียมและ
ไขมันพืชผสม

ลูกคากลุมเปาหมาย

2.1 เนยเทียม
(Margarine)

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

2.2 ไขมันพืชผสม
(Shortening)

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

- ใชเปนทอดอาหารตางๆแทนน้ํามัน
พืช เพื่อใหอาหารที่ทอดมีสีเหลือง ไม
อมน้ํามัน และอาหารที่ไดจะคงความ
กรอบไดนานและไมมีกลิ่นหืน
- ใชเปนสวนผสมในการทําขนม
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- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

แบบ 56-1

ผลิตภัณฑหลัก

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

ลูกคากลุมเปาหมาย

การจัดจําหนาย

3. กลุมผักและผลไม
ยูเอฟซี

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

3.2 ผลไม
(Canned Fruit)
4. กลุมเครื่องดื่ม

ยูเอฟซี, พีทีไอ

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

ยูเอฟซี

- ใชบริโภคโดยตรง

5. กลุมซอส และ
เครื่องปรุงรส

ยูเอฟซี

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

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

3.1 ผัก
(Canned Vegetable)

หนาที่ 17 : LSTTF

- บรรจุขวดแกวขนาด 7 และ 12
ออนซ
- บรรจุกระปองขนาด 15, 20, 30
และ 108 ออนซ
- บรรจุกระปองขนาด 15, 20, 30
ออนซ
- บรรจุขวดกระปองขนาด 8
ออนซ
- บรรจุกลอง UHT ขนาด 1 ลิตร
- บรรจุขวดแกวขนาด 340 และ
850 กรัม

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การแปรรูปผลปาลมใหเปนผลิตภัณฑตางๆ
ผลปาลม

เมล็ดใน
กากเมล็ดใน

น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดใน

เติมไฮโดรเจน

กากเสนใย เศษกะลา

กลั่นบริสุทธิ์
เชื้อเพลิง อาหารสัตว ฯลฯ

เนยขาว
วานาสปาตี

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

กรดไขมัน

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

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
1. การถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน
เนื่องจากน้ํามันพืชบรรจุขวดเปนสินคาที่ถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตรลงมา ดังนั้นการกําหนดราคาขายใน
ปจจุบันยังคงมีขอจํากัดอยู ซึ่งทําใหไมสามารถปรับราคาใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตที่อาจ
เพิ่มขึ้นไดในทันที ซึ่งจะสงผลกระทบตอกําไรของบริษัท จะเห็นไดจากในชวงปลายป 2553
ตอเนื่องมาถึงตนป 2554 เกิดวิกฤติการณน้ํามันปาลมขาดแคลน ราคาน้ํามันปาลมปรับตัวสูงขึ้น
เปนประวัติการณ จนในที่สุด รัฐบาลตองอนุมัติใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมถึง 2 ครั้งในเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ 2554 แตก็ลาชา ทําใหไมสามารถแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นในไตรมาส
แรก
2. ความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดบิ
ปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ํามันปาลม โดยการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ปาลมน้ํามันจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย โดยเฉพาะปริมาณน้ําและปุยที่เพียงพอ สงผลใหปริมาณ
น้ําฝนเปนหนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญเชนเดียวกับพืชเกษตรทั่วไป ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ตองการ
น้ําโดยเฉลี่ยประมาณ 1,800-2,000 ม.ม.ตอป และไมควรมีสภาพแหงแลงเกิน 2 เดือน ดังนั้นหาก
ในปใดที่มีปริมาณน้ําฝนนอย หรือสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย จะทําใหผลผลิตปาลมน้ํามันตอ
ตนนอย อีกทั้งปริมาณน้ํามันดิบที่สกัดไดจากผลปาลมสดอยูในระดับต่ํา ในขณะที่ความตองการ
ของน้ํามันปาลมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเปนน้ํามันพืชที่มีบทบาทสําคัญในธุรกิจ
น้ํามันพืชเพื่อการบริโภค และยังเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกหลายอุตสาหกรรม เชน
สบู บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมขนหวาน เนยเทียม ขนมขบเคี้ยว เปนตน นอกจากนั้น ในปจจุบัน
ปาลมน้ํามันยังเขามามีบทบาทในฐานะพืชพลังงานเพื่อนํามาผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น สงผลใหมี
ปริมาณความตองการใชปาลมน้ํามันขยายตัวอยางมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผานมา
3. บัตรสงเสริมการลงทุน
ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ดังนี้
3.1 เลขที่ 1179/2543 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามัน
ปาลมดิบ 15 ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และหรือน้ํามันมะพราวดิบ
3.6 ตัน-เมล็ดในปาลมและ/หรือเนื้อมะพราวแหงตอชั่วโมง (สิ้นสุดสิทธิประโยชนในเดือน
พฤศจิกายน 2556)
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สิทธิและประโยชนที่สําคัญ มีดังนี้
1.
ได รั บ ยกเว น อากรขาเข า และภาษี ก ารค า สํ า หรั บ เครื่ อ งจั ก รที่ นํ า เข า ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
4.
ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนใน
อัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา
ตามขอ (2)
5.
ใหไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา สองเทาของคาใชจาย
ดังกลาวเปนระยะเวลาสิบป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.2 เลขที่ 1292 (2)/2547 ลงวันที่ 23 เมษายน 2547 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตเนย
เที ย มและไขมั น พื ช ผสม 23,040 ตั น ต อ ป ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได ข ยายกํ า ลั ง การผลิ ต และปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตจากระบบ Manual สูระบบ Automation
3.3 เลขที่ 1815 (2)/2549 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิต
น้ํามันปาลมดิบ 525 ตันตอป
3.4 เลขที่ 2093 (2)/2550 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามัน
พืชบริสุทธิ์ 173,250 ตันตอป
บัตรสงเสริมที่ 3.2, 3.3 และ 3.4 ไดรับสิทธิและประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1.
ได รั บ ยกเว น อากรขาเข า และภาษี ก ารค า สํ า หรั บ เครื่ อ งจั ก รที่ นํ า เข า ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
3.5 เลขที่ 1013 (9)/2551 ลงวันที่ 4 มกราคม 2551 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตไฟฟา
จากกาซชีวภาพ 1 เมกกะวัตต
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สิทธิและประโยชนที่สําคัญ มีดังนี้
1.
ได รั บ ยกเว น อากรขาเข า และภาษี ก ารค า สํ า หรั บ เครื่ อ งจั ก รที่ นํ า เข า ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวมคํานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
- กลยุทธการแขงขัน
เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลม กลยุทธที่
สําคัญของบริษัทฯ ยังคงเนนที่ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือผลิตภัณฑที่ตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันในดานราคากับผูผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม สวนใหญจะเปนการเจาะกลุม
รานอาหารฟาสตฟูด อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอมปรุง และผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ โดยทางบริษัทมี
ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสูตรพิเศษเฉพาะของลูกคาแตละกลุม นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑเดิมของลูกคาเพื่อใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น และมีนโยบายควบคุมขั้นตอน
การผลิต ใหผลิตภัณฑที่ไดมีมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอยาง
สม่ําเสมอ
และเพื่อตอบรับกับกระแสการดูแลสุขภาพ บริษัทไดวางตลาดน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพภายใต ตรา
สินคา “เนเชอเรล” ไดแก น้ํามันเมล็ดชาออรแกนิค ผานกรรมวิธี น้ํามันคาโนลาผสมน้ํามันเมล็ดดอก
ทานตะวัน น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ 100% น้ํามันมะกอกไลทแอนดไมล ซึ่งเปนสินคาที่มีแหลงผลิตจาก
ประเทศสเปน และในป 2554 บริษัทไดวางตลาดน้ํามันพืชภายใต ตราสินคา “เนเชอเรล” อีก 2 ประเภท
ไดแก น้ํามันรําขาวบริสุทธิ์ 100% (Oryzanol 6,000 ppm) และน้ํามันคาโนลาบริสุทธิ์ 100% เพื่อสราง
ความหลากหลายและเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคอีกทางหนึ่ง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554 บริษัทไดวางตลาดผลิตภัณฑใหมในกลุมเนยเทียมภายใตตรา “บัต
เตอรครีม” ซึ่งผลิตภัณฑใหมชนิดนี้มีลักษณะเฉพาะเปนสูตรผสม 2 in 1 พรอมใชงานทันที สามารถชวย
เพิ่มประสิทธิภาพพรอมลดขั้นตอนและเวลาในการทําเบเกอรี่ใหแกผูประกอบการลงได
ดานบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ก็มีการออกผลิตภัณฑน้ํามะพราวพรอมดื่ม 100%
บรรจุในกลอง Tetra Pak 1 ลิตร สําหรับตลาดสงออกโดยเฉพาะ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี
นอกจากนี้ ยูเอฟซียังไดพัฒนาผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลืองอยางตอเนื่อง จากเมื่อป 2552 ไดทดลองเขา
ตลาดน้ํานมถั่วเหลือง ดวยการออกผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลือง “ยูเอฟซี โฮมซอย” ตอมาในป 2554 ยูเอฟซี
ไดลงทุนในเครื่องจักรเพื่อผลิตนมถั่วเหลืองที่โรงงานนครปฐม และในเดือนกันยายน ก็ไดออกผลิตภัณฑ
น้ํานมถั่วเหลืองอีกชนิดหนึ่งตามมา ไดแก “ยูเอฟซี โฮมซอย ผสมเม็ดแมงลัก” บรรจุในขวดพลาสติก
ขนาด 300 มล. ซึ่งเปนผูผลิตรายแรกที่มีนวัตกรรมในการผสมเนื้อเปนชิ้นๆ ลงในนมถั่วเหลือง
- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป 2522 จึงทําใหบริษัทฯไดรับความเชื่อถือและมีความสัมพันธ
อันดีกับลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
เปนที่เชื่อถือ ดังเชนระบบคุณภาพ ISO 9001:2000, GMP, HACCP, ISO14001 รวมถึง OHSAS 18001
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาตรงตามเวลา ทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคา
เปนอันมาก
ในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการขายสินคาใหกับลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30
ของรายไดจากการขาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการสัมมนาใหความรูในเรื่องการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน
วิธีการทําขนมชนิดตางๆ แกลูกคาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดเปนประจําทุกป ซึ่งเปดโอกาสให
บริษัทฯ ไดพบปะกับลูกคาและไดทราบถึงปญหาที่ลูกคาประสบในการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่ง
พนั ก งานขายของบริ ษั ท ฯ และผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นโภชนาการสามารถให คํ า แนะนํ า แก ลู ก ค า ให ใ ช
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและระดับราคาที่ตรงกับความตองการใชงานของลูกคา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลิตภัณฑไขมันพืชผสมและเนยเทียม ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดจําหนายไขมันพืช
ผสมและเนยเทียมหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติการใชงานแตกตางกัน ภายใตเครื่องหมายการคาที่ตางกัน
นอกจากการจัดสัมมนาแลว บริษัทฯ ยังมีการจัดใหลูกคามาเยี่ยมชมการผลิตที่โรงงานอยางสม่ําเสมอ
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
น้ําผลไม บรรจุกระปอง และ UHT และกาแฟบรรจุกระปอง ซึ่งทําจากกาแฟสดคั่วบดพันธุอาราบิกา
ลูกคารานคาสง (ยี่ปว) รานคาปลีก หางสรรพสินคา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 2,000 กวาราย
พนักงานขายของบริษัทฯ ที่ดูแลจะแบงเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกจะรับผิดชอบพื้นที่ขายในเขต
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล สวนอีกกลุมหนึ่งจะรับผิดชอบพื้นที่ในตางจังหวัด นอกจากนี้ยังมี
เจาหนาที่อื่นที่มีบทบาทในเรื่องการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน พนักงานตรวจสินคา และพนักงาน
แนะนําสินคาประจําหางสรรพสินคาอีกจํานวนหนึ่ง พนักงานขายจะออกเยี่ยมเยียนลูกคาสม่ําเสมอ อยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง สําหรับลูกคาแตละราย เพื่อไปรับคําสั่งซื้อและติดตามความคืบหนาของสภาพตลาด
อยางใกลชิด
2.

รานเบเกอรี่และภัตตาคาร

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีนขนาดบรรจุปบ ไขมันพืชผสม เนยเทียม
Hydrogenated Fat และ น้ํามันมะพราว ลูกคาประเภทรานเบเกอรี่และภัตตาคาร สวนใหญจะอยูใน
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กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พนักงานขายจะออกเยี่ยมลูกคาอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง สําหรับ
ลูกคาแตละราย เนื่องจากจํานวนครั้งของการสั่งซื้อผลิตภัณฑของบริษัทลูกคาในกลุมนี้จะถี่กวาลูกคากลุม
อื่น
3.

รานอาหารฟาสตฟูดและลูกคาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมโอเลอีนบรรจุถังและบรรจุปบ ซึ่ง
มีหลายขนาด รวมทั้งบรรจุแทงค นอกจากนี้ยังมีน้ํามันปาลมสเตียรีน Hydrogenated Fat ไขมันพืชผสม
เนยเทียม และผลิตภัณฑของ UFC เชน ขาวโพดหวาน ซุปขาวโพด และผลไมรวม โดยลูกคาจะสั่งให
บริษัทฯ ผลิตสินคาใหตามคุณสมบัติพิเศษ เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดใหใชกับผลิตภัณฑของลูกคา
แตละราย แตละ Franchise หรือสาขาของรานอาหารฟาสตฟูดทั่วโลก เนื่องจากลูกคากลุมนี้ให
ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการเปนหลัก และจะเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหเพียงไมกี่
ราย ดังนั้นโอกาสในการสูญเสียลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯ จึงมีคอนขางนอย นอกจากนั้นลูกคาในกลุม
นี้ยังจัดเปนลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯ อีกดวย
บริษัทฯ ไดมีการจัดจําหนายน้ํามันปาลมโอเลอีนชนิดบรรจุแทงคที่รานคาสงบางรายซื้อไปเพื่อ
บรรจุใหมใสถุงพลาสติก หรือปป (Repacker) และนําไปขายเปนสินคาไมมียี่หอหรือเปนยี่หอของ
Repacker เอง
- การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายเอง โดยผานทางกลุมรานคาสง รานคาปลีก และหางสรรพสินคา กลุม
รานอาหาร เบเกอรี่ ภัตตาคารฟาสตฟูด กลุมลูกคาอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมสบู
แชมพู จากการที่บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายสินคาโดยตรง ทําใหสามารถดูแลและใหบริการแกลูกคาใน
ทุกพื้นที่ไดอยางทั่วถึง และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังทํา
ใหบริษัทฯ ไดดําเนินการทางการตลาดไดอยางคลองตัวมากขึ้นรวมไปถึงการวางแผนการผลิต เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของลูกคา
- สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศในระยะ 3 ปที่ผานมา

การจําหนายในประเทศ
การจําหนายตางประเทศ

2554
96.57 %
3.43 %

2553
96.04 %
3.96 %

หนา 24 : LSTTF

2552
96.77 %
3.23 %

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑน้ํามันปาลมสวนใหญเปนการจําหนายในประเทศ สําหรับการจําหนายตางประเทศจะ
ผานนายหนาตัวแทน ซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศสิงคโปร ประเทศที่สงออก ไดแก จีน อินเดีย
มาเลเซีย บังกลาเทศ พมา เปนตน
ในสวนของผลิตภัณฑของผักและผลไมเปนการจําหนายในประเทศ และตางประเทศ ในสัดสวน
46 : 54 โดยมีการจําหนายไปยังประเทศญี่ปุน อเมริกา และ ยุโรป เปนตน
ข.

ภาวะการแขงขัน
โครงสรางของอุตสาหกรรม

การปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น ในประเทศไทยเริ่ ม ตั้ ง แต ส มั ย ก อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง โดยเริ่ ม ปลู ก
ประมาณพันไร มีวัตถุประสงคเพื่อการคาเปนครั้งแรก และตอมาไดมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา จนถึงชวง 30 ป ที่ผานมา เกษตรกรรายยอยใหความสําคัญกับการปลูกปาลม
อยางจริงจังและไดรับการพัฒนาเขาสูระบบการคาและอุตสาหกรรมมากขึ้น ปจจุบันไทยเปนประเทศหนึ่ง
ในผูผลิตปาลมน้ํามันที่สามารถผลิตใชอยางเพียงพอภายในประเทศ และสามารถสงออกไดบ างสว น
เทานั้น
โครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก เกษตรกรผู
ปลูกปาลม โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผูบริโภค ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในแตละสวนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในปจจุบันไดเกิดความตองการใช
น้ํามันปาลมจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลขึ้นมาในระบบ ทําใหอาจเกิดความไมสมดุลระหวางความ
ตองการใชไบโอดีเซลและอุปทานของน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภค ซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาน้ํามันปาลม
ไดเชนกัน สําหรับปจจัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาในประเทศ ไดแก ราคาตลาดโลก
ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผล
โดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อ
วัตถุดิบ และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมที่สามารถบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดาน
ราคาเปนหลัก ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคา
จําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงและการควบคุมราคาของกรมการคาภายในเปนหลัก
สําหรับปริมาณผลปาลมสดซึ่งเปนวัตถุดิบนั้น ประเทศไทยยังไมมีการนําเขาผลปาลมสด แตมีการ
สงออกเปนบางปซึ่งเปนปริมาณที่ไมมากนัก ดังนั้นผลผลิตปาลมน้ํามันเกือบทั้งหมดจึงถูกนํามาใชตอใน
อุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลมและสวนนอยใชเปนเมล็ดพันธุ ผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเปนสําคัญ สงผลใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 45,890 ตันในป 2520 เปน 1.3 ลานตัน
และ 10.5 ลานตัน ในป 2534 และ 2554 ตามลําดับ ผลผลิตจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คือ น้ํามัน
ปาลม สําหรับกากของเมล็ดในปาลมถือเปนผลพลอยไดในการผลิต เนื่องจากมีมูลคาทางการคาต่ํา โดย
นําไปใชเปนอาหารสัตว น้ํามันปาลมที่ไดจากโรงงานสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมจะนําไปใชทดแทนกับน้ํามันมะพราวไดเปนอยางดี นั่นคือการนําไปใชในการทําสบู
และผงซักฟอก น้ํามันเมล็ดในปาลมสกัดไดเฉพาะในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดใหญที่มีการแยกเอา
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เมล็ดในปาลมออกมาจากเสนใยของผลปาลมเทานั้น สวนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบน้ํามันจากผลปาลม
ทั้งทะลายโดยไมมีการแยกเปลือกและเมล็ดใน น้ํามันปาลมดิบที่ไดก็จะเปนน้ํามันผสม
สําหรับเศษวัสดุเหลือจากขบวนการผลิต คือ เสนใยของผลปาลม กะลาปาลม และทะลายปาลม
เปลา โดยเสนใยของผลปาลมและกะลาปาลม ทางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอ
น้ํา เพื่อผลิตไฟฟาใชในโรงงานเองเกือบทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม ราคาของกะลาปาลมในปจจุบันมีแนวโนม
สูงขึ้น เนื่องจากสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันปโตรเลียมที่มีราคาสูงขึ้น สงผลใหโรงงาน
สกั ด น้ํ า มั น ปาล ม นํ า กะลาปาล ม ออกขายแทนการนํ า ไปใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง ในหม อ ไอน้ํ า ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร า ง
มูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหมอไอน้ําเพื่อใหสามารถใช
ทะลายปาลม เปลา เปน เชื้ อเพลิง ได แทนการใชเ ส น ใยของผลปาลมเพียงอย างเดี ย ว การใชพ ลัง งาน
หมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลดังกลาว สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันปโตรเลียมลงได นอกจากจะเปน
การลดตนทุนในการผลิตน้ํามันปาลมดิบแลว ยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษพลังงาน
อีกดวย
ภาพรวมของอุตสาหกรรมป 2554
การปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจนมีพื้นที่ปลูกกวา 4 ลานไรใน
ป จ จุ บั น และกระจายออกไปยั ง ภาคเหนื อ ในจั ง หวั ด เชี ย งราย เลยและพิ ษ ณุ โ ลก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุมแมน้ําโขงในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม เปนตน แรงงานจากภาค
อีสานที่มารับจางในสวนปาลมน้ํามันไดเรียนรูและกลับไปพัฒนาปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ข องตัวเอง
นอกจากนั้น มีการพัฒนาพื้นที่ปลูกในบริเวณทุงรังสิตซึ่งเปนพื้นที่สวนสมเกา ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ใน
ภาคใตและตะวันออกซึ่งมีความเหมาะสมตอการปลูกปาลมน้ํามันมีจํานวนลดลงและราคาที่ดินสูงขึ้นมาก
เมื่อเทียบกับพื้นที่ทางการเกษตรในภาคเหนือและอีสาน ประกอบกับผูปลูกปาลมน้ํามันและยางพาราอยู
เดิมในภาคใตซึ่งมีความชํานาญและความเขาใจไดขยายพื้นที่ปลูกไปยังพื้นที่ดังกลาวขางตน
เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชที่ตองการน้ํามากเพื่อใหผลผลิตอยูในระดับที่เหมาะสม จึงเริ่มมีการ
จัดการชลประทานในพื้นที่แหงแลง ตลอดจนเลือกใชพันธุที่พัฒนาใหสามารถทนตอสภาพการขาดน้ํา
ไดมากขึ้น ลําตนเตี้ยสูงชาและใหผลผลิตเร็ว การปลูกปาลมน้ํามันยังเปนทางเลือกที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายไดจากการปลูกพืชชนิดอื่นจากผลผลิตที่ไดรับในสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเดียวกัน
จะเห็นไดวาการเกิดอุทกภัยในภาคใตระหวางเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนที่ผานมา ทําความเสียหาย
แกตนปาลมและโรงงานสกัดจํานวนหนึ่ง ถึงแมตนปาลมน้ํามันมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม แตการแชขังในน้ําที่นานเปนเวลานับเดือนมีผลกระทบตอผลผลิตที่เนาเสีย การฝอของชอ
ดอกและผลกระทบตอผลผลิตไปอีก 2-3 ปขางหนา
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ผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบ
ปริมาณผลผลิตโดยรวมในป 2554 สูงสุดเปนประวัติการณที่ประมาณ 10.53 ลานตัน-ผลปาลมสด
เพิ่มขึ้นจากป 2553 ประมาณ 2.55 ลานตัน โดยผลผลิตสูงสุดอยูในเดือนตุลาคมที่ 1,079,706 ตัน ต่ําสุด
ในเดือนมกราคมที่ 352,878 ตัน ทั้งนี้ เปนผลมาจากปริมาณน้ําฝนในชวง 2-3 ปที่ผานมาอยูในระดับที่ดี
สงผลใหมีการสรางชอดอกตัวเมียซึ่งพัฒนาเปนทะลายปาลมสดที่สามารถเก็บเกี่ยวไดในป 2554 ประกอบ
กับมีการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนตั้งแตตนปที่ผานมาทําใหการพัฒนาของทะลายเปนไปอยางสมบูรณ
น้ําหนักดีและไมฝอเนื่องจากสภาพขาดน้ํา นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเก็บเกี่ยวอีกมากกวาสอง
แสนไรยังมีผลตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตอีกดวย

ที่มา : กรมการคาภายใน
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ที่มา : กรมการคาภายใน

การผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งปสูงสุดเปนประวัติการณเชนกันที่ 1,832,151 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอย
ละ 42 จากป 2553 อัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2554 ของทั้งประเทศโดย
เฉลี่ยอยูที่รอยละ 17.2 ซึ่งเปนระดับที่คอนขางสูง โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปน้ํามันปาลมดิบ
ณ สิ้นป 2554 สูงถึง 297,586 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) จะเห็นวาคุณภาพของผลปาลมสด
โดยรวมที่แ สดงโดยปริ มาณอั ต ราการสกั ดน้ํ ามั น เฉลี่ย ดีก วา ปก อนหน า ดว ยสาเหตุ หลั ก ได แก การ
เจริญเติบโตของทะลายปาลมสดมีความสมบูรณจากการไดรับปริมาณน้ําฝนที่มีความสม่ําเสมอ ประการ
ตอมาเนื่องจากผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะขาดแคลนแรงงานทําใหมีการตัดทะลายปาลม
ดิบ อยางไรก็ตาม การซื้อขายผานลานเทที่มีการบมและแยกผลรวงตลอดจนการเจือปนน้ําเพื่อแสวงหา
กําไรยังเปนอุปสรรคในการเพิ่มปริมาณอัตราการสกัดน้ํามัน เมื่อยังมีการแขงขันการรับซื้อผลปาลมสดสูง
ระหวางโรงงานสกัดและรัฐบาลปลอยเสรีการประกอบกิจการของลานเทปาลมน้ํามัน
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กําลังการผลิต
1. โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ : การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป
2542 จนในปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 65 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 18 ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ยังคงสูงกวาปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในป 2554 ที่
10.53 ลานตัน จะเห็นวาอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบอยูที่ประมาณรอยละ 58
(2553 : รอยละ 45) แมวาจะดีขึ้นจากป 2553 แตภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานยังมีอยู
ในระดับสูง สงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
2. โรงกลั่นน้ํามันปาลม : ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําจํานวน
15 แหง มีกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ลานตัน-วัตถุดิบตอป และอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่
ประมาณรอยละ 70 การแขงขันในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันปาลมไมรุนแรงมากนัก เพราะการเขามา
ของผูประกอบการรายใหมมีคอนขางจํากัด เนื่องจากเปนการลงทุนที่ตองการเงินทุนสูง ตองอาศัยความรู
ความชํานาญและเทคโนโลยีระดับสูง
3. เนยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณวาอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ํา
กวารอยละ 50 ในปจจุบันมีผูประกอบการรายใหญในธุรกิจนี้อยูประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษัทมีสวนแบง
ทางการตลาดสูงสุดในสวนของธุรกิจเบเกอรี่สําหรับรานคาปลีก
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สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม
ในป 2554 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป 2553 โดยในเดือนกรกฏาคม
ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia
Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับต่ําสุดของปที่ 2,772 ริงกิตตอตัน และปดแตะระดับสูงสุดของปใน
เดือนพฤศจิกายน ที่ 3,955 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2554 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนา
กําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซียอยูที่ประมาณ 3,238 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,714
ริงกิตตอตันในป 2553 คิดเปนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 19
สวนสถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศในป 2554 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวงตัวอยาง
มาก โดยแกวงตัวอยูในชวงระหวาง 28.14 - 58.20 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 25.38 - 43.80 บาทตอ
กิโลกรัมในป 2553) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 4.38 9.27 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 3.63 - 7.40 บาทตอกิโลกรัมในป 2553) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน)
โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 6.02 และ 36.59 บาทตอกิโลกรัม (เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2553 ที่ 4.83 และ 29.10 บาทตอกิโลกรัม)

ที่มา : กรมการคาภายใน
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ที่มา : กรมการคาภายใน

ที่มา : กรมการคาภายใน
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ปญหาและอุปสรรค
ภาวะขาดแคลนแรงงาน
ผูปลูกปาลมน้ํามันตองเผชิญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรงเนื่องจากเหตุผลหลัก 3
ประการ ไดแก ประการแรก เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต มีการขยายตัวในหลายภาคอุตสาหกรรมทําให
ความตองการแรงงานมาก ประการที่สอง ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มมากขึ้น และประการที่สาม แรงงานที่มา
รับจางไดทยอยกลับไปถิ่นฐานของตัวเอง
จากสถานการณดังกลาว ทําใหผลผลิตบางสวนเสียหาย จึงไดมีการนําเครื่องมือและเครื่องจักรกล
มาชวยเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ไดแก การปรับปรุงระบบเก็บเกี่ยวและขนสง เปนตน การใชแรงงานตาง
ดาวเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกปญหาแตยังมีอุปสรรคเรื่องคาใชจายในการสรรหา
ภาวะการขาดแคลนแรงงานมีผลตอเนื่องถึงการเพิ่มตนทุนในการจางแรงงาน ตราบใดที่ยังมีความ
ตองการแรงงานที่สูงกวาจํานวนแรงงานที่มีอยูในระบบ
การควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลม
น้ํามันปาลมบรรจุขวดนับเปนสินคาควบคุมซึ่งราคาน้ํามันปาลมสําเร็จรูปจะถูกควบคุมและกําหนด
โดยกรมการคาภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันปาลมที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตร ทําใหไมสามารถปรับ
ราคาจําหนายไดโดยเสรีเพื่อสะทอนตนทุนวัตถุดิบที่แทจริงซึ่งจะสงผลกระทบตอกําไรของผูประกอบการ
โดยในชวงปลายป 2553 ตอเนื่องถึงตนป-2554 เกิดวิกฤตการณน้ํามันปาลมขาดแคลนอยางรุนแรง ราคา
น้ํามันปาลมดิบปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณ ในขณะที่เพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามันพืชปาลมถูก
กําหนดไวสูงสุดที่ 47 บาท/ลิตร (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งไมเพียงพอกับตนทุนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จน
ในที่สุด รัฐบาลตองอนุมัติใหมีการนําเขาน้ํามันปาลม 2 ครั้งในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ 2554 แตก็
ลาชา ทําใหไมสามารถแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกของป 2554 หลังจากนั้นรัฐบาลก็
พยายามตรึงราคาน้ํามันจําหนายปลีกน้ํามันปาลมไมใหเกิน 47 บาท/ลิตร (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) แตราคา
น้ํามันปาลมก็ขยับสูงขึ้นตอเนื่อง ทําใหรัฐบาลตองอนุมัติเงินชดเชยใหโรงกลั่นน้ํามันปาลมหลายรอบ
พรอมๆ กับการประกันราคาผลปาลมสด แตเงินชดเชยดังกลาวเปนการชดเชยตนทุนการผลิตบางสวนซึ่ง
ไมไดรวมกําไรของโรงกลั่นเอาไว และทันทีที่โครงการประกันราคาผลปาลมสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน
2554 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยไดประกาศลดเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ลง
เหลือ 42 บาทตอลิตร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ซึ่งขณะนั้นโรงกลั่นยังคงมีสต็อกน้ํามันปาลมดิบตาม
โครงการประกันราคาผลปาลมเหลืออยู ซึ่งเปนสต็อคที่มีตนทุนสูง เหตุการณเหลานี้ทําใหเกิดผลกระทบ
ดานลบเปนอยางมาก
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คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2555
ในป 2555 ผลผลิตปาลมสดและปริมาณน้ํามันปาลมดิบจะมีจํานวนไมแตกตางจากปที่ผานมามาก
นัก ผลผลิตจากตนปาลมอายุนอยที่มากขึ้นจะไปชดเชยกับปริมาณผลผลิตปาลมสดโดยรวมที่คาดวา
ลดลงจากปจจัยการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบ
ในชวงเดียวกันตอผลผลิตปที่แลว นอกจากนี้ ปริมาณน้ําฝนที่ดีในชวงเดือนพฤศจิกายน 2554 - มกราคม
2555 สามารถทํานายการกระจายของผลผลิตที่ดีเชนกันในป 2555
ปญหาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีกําลังผลิตมากกวาปริมาณผลผลิตที่ไดรับจากผูปลูกยังทําใหเกิด
การแขงขันรับซื้อผลผลิตอยางตอเนื่อง ลานเทรับซื้อซึ่งเปนคนกลางยังคงดําเนินกิจการสรางกําไรจาก
การลดคุณภาพผลผลิตไดตอไป
ในขณะเดียวกัน ภาวะการขาดแคลนแรงงานยังมีตอเนื่องเมื่อประกอบกันกับนโยบายการขึ้น
คาแรงจากรัฐบาล ทําใหคาจางแรงงานถีบตัวสูงขึ้นมากที่ประมาณรอยละ 25-30 ซึ่งจะเปนปจจัยผลักดัน
ทําใหเกิดภาวะเงินเฟอในอนาคตได
ราคาเฉลี่ยผลผลิตทั้งน้ํามันและทะลายปาลมสดมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากป 2554 เนื่องจาก
ปริมาณความตองการใชแหลงพลังงานทดแทนโดยใชน้ํามันปาลมมีมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
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ความตองการน้ํามันปาลมที่ผานการรับรองการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใต RSPO จะกลายเปน
มาตรฐานความตองการในตลาดสวนใหญในที่สุด
พัฒนาการดานผลผลิต
การประกอบกิจการปลูกปาลมน้ํามันและอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องมีการเจริญเติบโตและมีรายไดดี
มีการวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่องพันธุปาลมน้ํามันเพื่อใหไดผลผลิตน้ํามันตอพื้นที่สูง ปรับตัวไดดีกับ
สภาพอากาศตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยวนานใหผลผลิตเร็วและทนโรค เปนตน นอกจากนี้ มีการสงเสริม
การปลูกปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม ความปลอดภัยของผูปลูกปาลม
การอนุ รัก ษดิน และน้ํ า ตลอดจนการใชท รั พ ยากรอยา งคุม คา ซึ่ง จะเป น การอยูร ว มกัน ระหวา งชุ มชน
เกษตรกร โรงงานสกัด โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีดุลยภาพ สามารถสรางผลผลิตไดยืนยาว
ในสวนของโรงงานสกัด มีการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพที่ไดจากน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิตและพลังงานความรอนที่ไดจากการใชวัสดุเหลือจากการผลิต ไดแก เสนใยและทะลาย
เปลา ซึ่งเปนวิธีการที่ลดภาวะโลกรอน
แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
1.
ไบโอดีเซล
จากแนวคิดที่วาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งสามารถผลิตอาหารบริโภคในประเทศได
เพียงพอและมีอุปทานสวนเกินเหลือพอที่จะสงออก จึงมีความไดเปรียบในการพัฒนาพืชพลังงานเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน และหลีกเลี่ยงการพึ่งพาน้ํามันปโตรเลียม ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาเปน
แหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน การผลิตไบโอดีเซลในประเทศ
ไทยยังสามารถชวยดูดซับสวนเกินของผลผลิตน้ํามันปาลมในตลาดซึ่งจะเปนการชวยรักษาเสถียรภาพ
ของราคาผลปาลมและน้ํามันปาลมในประเทศ ซึ่งจะเห็นวาราคาน้ํามันปาลมนอกจากจะขึ้นอยูกับผลผลิต
แลว ยังถูกผูกกับราคาน้ํามันปโตรเลียมดวย
อยางไรก็ตาม จากเหตุการณวิกฤตการณน้ํามันปาลมขาดแคลนในชวงปลายป 2553 ตอเนื่อง
มาถึงตนป 2554 สงผลกระทบทําใหราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้นอยางเปนประวัติการณดังที่ไดกลาวไปแลว
ดังนั้น ในป 2554 กระทรวงพลังงานไดปรับเปลี่ยนเกรดการผลิตไบโอดีเซล โดยการปรับสัดสวนการผสม
น้ํามันปาลม สรุปไดดังนี้
• 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ ใชไบโอดีเซล B3 + B5
• 1 มีนาคม - 30 เมษายน ใชไบโอดีเซล B2 + B5
• ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม กําหนดใหน้ํามันดีเซลเหลือเพียงเกรดเดียว คือ B3 (ไบโอดีเซล
รอยละ 3-5)
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• 1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน กําหนดใหน้ํามันดีเซลเปน B4 เนื่องจากผลผลิตปาลมน้ํามัน
มีมาก
• 16 - 30 พฤศจิกายน ใหปรับลดสัดสวนการผสมเปน B3 เนื่องจากอุทกภัย
• 1 - 31 ธันวาคม กําหนดใหน้ํามันดีเซลเปน B4
• เริ่มใช B5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป
จะเห็นไดวานโยบายที่มีความยืดหยุนมากขึ้นดังกลาว สามารถปองกันปญหาการขาดแคลนน้ํามัน
ปาลม รวมถึงปญหาน้ํามันปาลมลนตลาดที่อาจเกิดขึ้นดวย การประกาศใช B5 ในป 2555 คาดการณวา
จะมีความตองการใชน้ํามันปาลมประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งเมื่อรวมกับความตองการใชน้ํามันปาลมดิบ
สําหรับการบริโภคที่ประมาณ 1 ลานตันแลว โดยรวมคาดวาจะมีความตองการใชน้ํามันปาลมในประเทศ
ทั้งสิ้น 1.5 ลานตัน
2.
อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน
ตามแผนพัฒนาปาลมน้ํามันป 2551 - 2555 กระทรวงเกษตรฯ กําหนดงบประมาณไวที่ 9,500
ลานบาท เพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาลมอีกจํานวน 2.5 ลานไร โดยเปนการเปลี่ยนเปนปาลมพันธุดีในพื้นที่นา
ราง ทิ้งราง สวนผลไมที่ใหผลตอบแทนต่ํา ปาเสื่อมโทรม พื้นที่ดินเปรี้ยว และพื้นที่ปลูกยางในที่ลุม และ
เมื่อรวมกับพื้นที่เดิม 3 ลานไร จะทําใหไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งสิ้นประมาณ 5.5 ลานไร ซึ่งคาดวาจะได
ผลผลิตปาลมน้ํามันประมาณ 9 ลานตัน ก็จะเพียงพอตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล B5
เมื่อราคาผลปาลมสดมีความคงที่ในระดับสูงเปนที่พอใจของเกษตรกรผูปลูกปาลมแลว ยังเปน
แรงจูงใจใหพวกเขาหันมาสนใจในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากขึ้น ทั้งการเลือกพันธุดี การใชปุย
การอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลม
และจะมีการปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคต การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมน้ํามัน
พันธุดีเ ปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ตองใหค วามสําคัญ เปนอันดับ ตนๆ ในการกําหนดประสิท ธิภาพของ
ผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ดพันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลวยังใหปริมาณน้ํามัน
ต อ ทะลายปาล ม ที่ สู ง ขึ้ น ด ว ย อั น จะมี ผ ลทํ า ให ไ ด ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 40 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การ
เพาะปลูกที่ใชพันธุคุณภาพไมดี
3.

การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามัน

ปาลม
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมากกวา
รอยละ 60 ของวัตถุที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจาก
กระบวนการสกัดน้ํามัน เนื่องจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการใชน้ําในปริมาณมาก
สงผลใหเกิดน้ําเสียที่มีภาวะความสกปรกของสารอินทรียสูง ดังนั้น การใชประโยชนจากน้ําเสียและเศษ
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วัสดุจากปาลมซึ่งเปนแหลงกาซชีวภาพและพลังงานชีวมวลที่สําคัญจึงเปนวิธีการที่สามารถเพิ่มรายได
และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมอีกดวย น้ํามันปาลมยังจัดเปนแหลง
พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมอยูในระดับสูง นอกจากนั้น
ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจกซึ่งเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่จะตองลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศ
ไทยก็เปนแหลงหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะ
ได รั บ ส ว นแบ ง ในรู ป ของคาร บ อนเครดิ ต ที่ ไ ด จ ากโครงการภายใต ก ลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด (Clean
Development Mechanism: CDM) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งเขารวม
โครงการดังกลาว
4.
การพัฒนาของอุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อุ ต สาหกรรมเนยเที ย มและไขมั น พื ช ผสมโดยรวมมี อั ต ราการขยายตั ว โดยเฉลี่ ย ไม ม ากนั ก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําอยางตอเนื่อง ลูกคาในภาคอุตสาหกรรมซึ่งนับวาเปนกลุม
ลูกคาสวนใหญจะชะลอการซื้อสินคาที่เปนวัตถุดิบลง โดยจะลดปริมาณการสั่งซื้อใหเหลือปริมาณเพียงพอ
ตอการใชเพื่อการผลิตในระยะสั้นๆ เทานั้น เมื่อเปนเชนนั้นจึงทําใหผูผลิตและผูจําหนายในทองตลาดใชวิธี
เปดราคาขายที่ถูก เพียงเพื่อตองการขายสินคาใหไดปริมาณที่มากกวาที่เปนอยูในปจจุบันซึ่งไมใชกลยุทธ
การขายที่ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อที่จะดํารงไวซึ่งความสามารถในการแขงขันในอนาคต ผูผลิตและจําหนายใน
อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสมมีแนวโนมที่จะตองปรับกลยุทธการขายเพื่อเพิ่มมูลคา โดยหันมา
คาขายในลักษณะการเปนพันธมิตรในทางธุรกิจและเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี หรือมีคุณภาพที่
พิเศษยิ่งขึ้นเพื่อใหเหมาะกับการใชผลิตสินคาของกลุมลูกคาอุตสาหกรรมแตละประเภท
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สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมน้ํามันพืช
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อ
เทียบกับกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 65 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
แขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหมากที่สุด ทําใหบางครั้งไมไดให
ความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ
อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก
ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียม ก็มีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบภายในประเทศเชนเดียวกัน
ในอดี ต ความผั น ผวนของราคาน้ํ า มั น ป โ ตรเลี ย ม รวมถึ ง นโยบายการแทรกแซงของภาครั ฐ
โดยเฉพาะในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา ไดสงผลกระทบอยางมากตอโครงสรางราคาน้ํามันปาลมดิบของไทย
ทําใหยากตอการคาดการณทิศทาง
ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่องของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรม
ไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบ
เพื่อทําใหเ กิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตามมาอีกหลายประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง เพื่อใหเ กิดการ
ประหยัดตอขนาด (economy of scales) แมวาในปจจุบันอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการ
บริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเริ่มมีมากขึ้น แตการผันผวนของปริมาณและราคาน้ํามันปาลม ยังคง
เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอไป
การเปดเสรี AFTA นั้นจะเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาวะความผันผวนของตลาดน้ํามันปาลมใน
ประเทศได ในระยะยาว บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพของ AFTA ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมของไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน เนื่องจาก AFTA สามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการตอ
ยอดไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชเทคโนโลยี่ระดับสูง ซึ่งเปนโครงการลงทุนขนาดใหญเพื่อการประหยัด
ตอขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล
อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อุตสาหกรรมผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการผลิตน้ํามัน
ปาลม ซึ่งใชเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก โรงงานทําขนมปง โรงงานทําขนม ขบ
เคี้ยว รานเบเกอรี่ และรานอาหารฟาสตฟูต ซึ่งการเติบโตของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสม จะมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากการประมาณการของบริษัทฯ การขยายตัวของ
การบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสมอยูในอัตราที่สูงกวาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP GROWTH) ของประเทศไทย
หนา 37 : LSTTF

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทย ก็เปนปจจัยที่สําคัญของการ
ขยายตัวของตลาดเนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยในปจจุบันผูบริโภคไดหันมาบริโภคเคก ขนมปงชนิด
ตางๆ ไอศครีม และอาหารประเภททอดจากรานอาหารฟาสตฟูด เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่ง
อาหารกลุมดังกลาวตองใชเนยเทียมและไขมันพืชผสมเปนวัตถุดิบหลัก อนึ่งภาวะตลาดของเนยเทียมและ
ไขมันพืชผสมโดยทั่วไปจะมียอดขายที่สูงในชวงไตรมาสที่ 4 ของป ซึ่งเปนชวงเทศกาลเฉลิมฉลองตางๆ
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนผลพลอยไดจากการกลั่นน้ํามันปาลมดิบ
ดังนั้นผูผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมดิบเองจะมีขอไดเปรียบมาก
เมื่อเทียบกับผูผลิตที่จะตองไปซื้อวัตถุดิบจากโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งนอกจากจะมีปญหาดานการกําหนด
ราคาแลว ยังมีปญหาที่ไมสามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดสงวัตถุดิบที่แนนอนอีกดวย
ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ ในเรื่องกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตเนย
เทียมและไขมันพืชผสมที่มีคุณภาพตางกันในชวงเวลาอันจํากัด ทําใหบริษัทฯ สามารถบริการลูกคาได
อยางทั่วถึงทันตามกําหนดเวลา เนื่องจากการจําหนายสินคาประเภทนี้ขึ้นอยูกับเทศกาล นอกจากนี้
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และรวมถึงความสม่ําเสมอของคุณภาพของสินคา ก็ยังเปนปจจัยที่สําคัญ
ของการแขงขันในอุตสาหกรรมอีกดวย
อุตสาหกรรมผักและผลไม
ตลาดผักกระปองภายในประเทศ มีมูลคาตลาด ประมาณ 800 – 1,000 ลานบาท การขยายตัว
ของตลาดเฉลี่ย ประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 7 ตอป สําหรับตลาดผลไมกระปอง มีมูลคาตลาดประมาณ
600 ลานบาท ทั้งนี้คาดการณวาแนวโนมความตองการของผักและผลไมกระปองในตลาดตางประเทศจะ
เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การที่ประชากรมีความตื่นตัวและใสใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น จะเปนสิ่งกระตุน
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมประเภทนี้มีปจจัยเสี่ยงในเรื่อง
ความพอเพียงและคุณภาพของวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบหลักเปนผลผลิตจากภาคการเกษตร ผลผลิตที่ได
จะขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพดินฟาอากาศ สภาวะแวดลอม ซึ่งปจจัยดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุม สงผล
ใหการคาดการณดานราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาลเปนไปไดยาก อีกทั้งปญหา
ดานคุณภาพของวัตถุดิบที่ไมสามารถควบคุมได ตลอดจนการคาดการณอุปสงคและอุปทานของสินคาใน
ระดับที่เหมาะสม ที่สอดคลองกับกําลังการผลิตและแผนการตลาดจึงทําไดยาก การแขงขันในปที่ผานมาจะ
เปนการแขงขันดานราคาเปนหลัก ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการ
จัดหาวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดตนทุนในการผลิตสินคาใหสามารถแขงขันในตลาดได
โดยรักษามาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคตลอดไป
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อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- เครื่องดื่มน้ําผลไม
น้ําผลไมเปนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปประเภทหนึ่ง ที่มีความสําคัญตอประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงที่ผลผลิตผลไมสดมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด ซึ่งทําใหระดับราคาตกต่ํา และ
เกิดความสูญเปลาจากการเนาเสียไดงาย ดังนั้นการนําผลไมสดดังกลาวมาแปรรูปเปนน้ําผลไมจะทําให
สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น และลดความเสียหายที่เกิดจากขอจํากัดของ
อายุการเก็บรักษาลงได
ตั้งแตอดีตตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวไมสูงมากนัก ดวยเหตุผล
ที่วาผลไมสดในประเทศมีอยูมากมายหลายชนิดและมีใหรับประทานตลอดทั้งป เมื่อตองการดื่มน้ําผลไม
ผูบริโภคเองก็สามารถนําผลไมสดมาคั้นดื่มเองได แตดวยภาวะเศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูที่
เปลี่ยนแปลงไป ความเรงรีบ ความหวงใยในสุขภาพและการขยายตัวของประชากร พรอมกับความ
สะดวกสบาย กลายเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหธุรกิจน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง
ประกอบกับ กระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอนามัยขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมผูรัก
สุขภาพทั้งหลาย น้ําผลไมพรอมดื่มจึงกลายมาเปนสินคาที่เขามาแทรกสวนแบงการตลาดเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอลที่ไดรับความนิยม ตอบรับกระแสชีวจิตที่เขมขนดวยคุณภาพในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได
ดังนั้นน้ําผลไมจึงเปนเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่ไดรับความนิยมคอนขางมากอีกประเภทหนึ่งในปจจุบัน ทําใหมี
ผูผลิตสนใจที่จะเขาสูตลาดน้ําผลไมกันเปนจํานวนมาก สงผลใหตลาดน้ําผลไมในปจจุบันเกิดการแขงขันที่
สูงมากขึ้น ดานการนําเขาเครื่องดื่มน้ําผลไมนั้น ยังมีสัดสวนที่นอยอยูเมื่อเทียบกับความตองการบริโภค
ภายในประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยยังมีความสามารถในการผลิตเพื่อรองรับกับความตองการ
ภายในประเทศ ทั้งนี้การนําเขาสินคาเครื่องดื่มน้ําผลไมจากประเทศตางๆ ที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา
จีน บราซิล ไตหวัน และออสเตรเลีย เปนตน
สําหรับความตองการเครื่องดื่มน้ําผลไมในตลาดตางประเทศนั้น มีความตองการไปในลักษณะ
เดียวกับของประเทศไทย เนื่องจากกระแสสุขภาพ เปนกระแสที่ไดรับความนิยมทั่วโลก และพฤติกรรมใน
กลุมวัยรุนและผูสูงอายุ ก็มีลักษณะคลายกันในตลาดยุคธุรกิจขามชาติ และกระแสโลกาภิวัฒน และสําหรับ
ตลาดเครื่องดื่มน้ําผลไมที่คาดวามีความตองการสูงขณะนี้ แมจะยังเปนตลาดญี่ปุน และยุโรป แตตลาดที่มี
ความตองการเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต คือ ตลาดในกลุมประเทศแถบลาตินอเมริกา และประเทศเพื่อนบาน
อาทิ ไตหวัน ฮองกง ลาว และพมา ซึ่งมีการเปดประเทศ และเปนคูคาใหม ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น
แมวาความตองการเครื่องดื่มน้ําผลไมของตลาดตางประเทศจะมากขึ้นก็ตาม แตภาวะการแขงขัน
เพื่อสงออกไปตางประเทศนั้นก็รุนแรงมากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากการเปดเสรีในภูมิภาคตาง ๆ ตาม
เงื่อนไขของ องคการการคาโลก (WTO) เขตการคาในอาเซียน (AFTA) และ เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
(NAFTA) ซึ่งหากผูผลิตในประเทศไทยไมสามารถแกไขปญหาการผลิตและการตลาดภายในประเทศได ก็
อาจทําใหศักยภาพการแขงขันเครื่องดื่มน้ําผลไมของไทยลดลง โดยในปจจุบันคูแขงที่สําคัญของธุรกิจ
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ประเภทนี้ของไทย คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งมีความหลากหลายและไดเปรียบตลาดผูผลิตไทย
หลายดาน เชน คุณภาพวัตถุดิบ และตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา เปนตน
ทั้งนี้น้ําผลไมพรอมดื่มจะมีสวนผสมของน้ําผลไมแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับชนิดของผลไมที่นํามา
เปนวัตถุดิบและวิธีการผลิต โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. น้ําผลไม 100 % เชน น้ําสม และ น้ําสับปะรด เปนตน
2. น้ําผลไม 25 - 50 % เชน น้ําฝรั่ง และน้ํามะมวง ซึ่งไมสามารถผลิตเปนน้ําผลไม
พรอมดื่ม 100 % ได ตองนํามาเจือจางและปรุงแตงรสชาติกอน
3. น้ําผลไม ต่ํากวา 25 %
ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่ม มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 3,500 ลานบาท โดยแบงเปนน้ําผลไม 100%
หรือตลาดระดับบนมูลคา 1,300 ลานบาท หรือ รอยละ 37 ของมูลคาตลาดรวม น้ําผลไม 25-50% หรือ
ตลาดระดับกลางมูลคา 1,000 ลานบาท หรือ รอยละ 28 ของมูลคาตลาดรวม และน้ําผลไมต่ํากวา 25%
หรือตลาดระดับลางมีมูลคา 1,200 ลานบาท หรือ รอยละ 35 ของมูลคาตลาดรวม จากตัวเลขมูลคาตลาด
รวมแสดงใหเห็นวาตลาดน้ําผลไมระดับบนจะมีอัตราขยายตัว รอยละ 15-20 ตลาดน้ําผลไมระดับกลางจะ
มีอัตราขยายตัว รอยละ 5-7 และตลาดน้ําผลไมระดับลางจะมีอัตราขยายตัว รอยละ 10 ทั้งนี้แนวโนมของ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผลไมในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบันคนไทยยังคง
มีปริมาณการบริโภคน้ําผลไมนอยมาก หรือเฉลี่ยคนละ 2 ลิตรตอป
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผลไมยังคงมีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยทางการตลาด
หลายดาน เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การขยายชองทางการจัดจําหนายใหกวางขึ้น นอกจากนี้
ยังมีการเพิ่มความหลากหลายของชนิดสินคาทั้งในดานรสชาติ ขนาดบรรจุ และดานราคา เปนตน
ประกอบกับ กระแสความใสใจในสุขภาพของผูบริโภคที่ยังคงอยูอยางตอเนื่อง และภาวะความเรงรีบของ
วิถีชีวิตปจจุบัน ทําใหผูบริโภคไมมีเวลา ดังนั้นแนวโนมของเครื่องดื่มน้ําผลไมทุกชนิด เชน น้ําฝรั่ง น้ํา
มะขาม น้ําลิ้นจี่ จะมีแนวโนมที่ดี อยางไรก็ตาม การแขงขันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งดานราคาและที่
ไมใชราคา เชน การแขงขันในลักษณะการออกสินคาใหมๆ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และการ
โฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เปนตน
- เครื่องดื่มกาแฟกระปอง
กาแฟกระปองมีมูลคาตลาดประมาณ 6,000 – 6,500 ลานบาท อัตราการเติบโตประมาณรอยละ
8-10 โดยมีเบอรดี้ เปนผูนําตลาดมีสวนแบงประมาณรอยละ 71 และเนสกาแฟประมาณรอยละ 26 ดาน
ภาวการณแขงขันในตลาดกาแฟกระปองเปนไปอยางรุนแรง โดยผูประกอบการพยายามผลักดันใหตลาดมี
การขยายตัวจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ เพิ่มรสชาติเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค และการ
กระจายสินคา ซึ่งเปนกลยุทธในการเจาะตลาดใหถึงกลุมเปาหมายมากที่สุดและรวดเร็วที่สุด จากการ
แขงขันที่เขมขนของตลาดภายในประเทศ ทําใหผูผลิตกาแฟกระปองบางรายหันไปหาตลาดสงออก โดย
ผูประกอบการเนนการสงออกไปจําหนายยังภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอินโดจีน เนื่องจากมีรสนิยมในการ
บริโภคกาแฟใกลเคียงกับตลาดในประเทศไทย
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อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส
มูลคาตลาดเครื่องปรุงรสอาหารมีขนาดใหญประมาณ 9,700 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัว
ของตลาดในแตละปเฉลี่ยรอยละ 10 ตลาดเครื่องปรุงรสอาหารสามารถแยกออกไดเปนประเภทใหญๆ คือ
น้ําปลา ซอส เครื่องแกง ผงปรุงรส และเครื่องปรุงรสอาหารอื่นๆ โดยเฉพาะซอสหอยนางรมหรือน้ํามัน
หอย ในดานการแขงขัน บริษัทฯ จะเนนที่ความแข็งแกรงของตราสินคา และจุดเดนของผลิตภัณฑในการ
สรางตลาดใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในดานคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ เตาเจี้ยวเต็มเม็ด น้ําจิ้มสุกี้ น้ําจิ้ม
ไก และซอสหอยนางรม
ปจจุบันกระแสความนิยมบริโภคเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหตลาด
เครื่องปรุงรสอาหารขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากคนไทยยอมรับและบริโภคเครื่องปรุงรสที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น สวนตลาดในตางประเทศความนิยมเครื่องปรุงรสอาหารจากประเทศไทยเริ่มขยายตัว
ไปสูการวางจําหนายบนชั้นในซุปเปอรมารเก็ตใหญๆ จากที่เคยจํากัดตัวอยูในรานขายของชําของชาว
เอเชีย เนื่องจากชาวตางชาติหันมานิยมรับประทานอาหารไทยมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจ
รานอาหารและภัตตาคารไทยในตางประเทศ ทําใหอาหารไทยเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนปจจัยหนุนให
มูลคาการสงออกเครื่องปรุงรสอาหารของไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง
จํานวนคูแขงขัน และขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง
กลุมผลิตภัณฑน้ํามันปาลม
พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยสวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมาคือ
สุราษฎรธานี ชุมพร ตรัง และในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้สามารถแบงผูปลูกปาลมน้ํามันออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
- บริษัทผูปลูก ประมาณ 174 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 37
- สหกรณ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 16
- เกษตรกรรายยอย ประมาณ 45,000 ราย พื้นที่เพาะปลูก ประมาณรอยละ 46
โรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ โรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบ และโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ สวนใหญตั้งอยูใน
เขตภาคใต มีจํานวน 65 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 18 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบง
ไดดังนี้
- โรงงานสกัดขนาดใหญ 45 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 16 ลานตันทะลายปาลมสดตอป
- โรงงานสกัดขนาดเล็ก 20 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสดตอป
สําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ สวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี
จํานวน 15 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 2.5 ลานตันน้ํามันปาลมดิบตอป โดยสวนใหญเปน
โรงงานขนาดใหญ
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ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเทากับ 365,000 ตันน้ํามันปาลมดิบตอ
ป ซึ่งนับวาเปนโรงงานกลั่นน้ํามันขนาดใหญ สวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีกําลังการผลิตที่ 45 ตัน-ผล
ปาลมสดตอชั่วโมง
กลุมผลิตภัณฑผักและผลไม, เครื่องดื่ม, ซอสและเครื่องปรุงรส
สายผลิตภัณฑ/
กลุมธุรกิจ
1.
2.
3.

กลุมผลิตภัณฑผักและผลไม
กลุมผลิตภัณฑผักบรรจุกระปอง
กลุมผลิตภัณฑผลไมบรรจุกระปอง
กลุมผลิตภัณฑผัก และผลไมแชแข็ง
กลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
กลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไม
กลุมผลิตภัณฑกาแฟ
กลุมผลิตภัณฑซอส และเครื่องปรุงรส

จํานวนคูแขง
(ราย)

ขนาดของบริษทั
เมื่อเทียบกับคูแขง

3
1
มากกวา 10

ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง

4
3
มากกวา 10

ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง

สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
บริษัทฯ ทําธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป และบริษัทฯ ยังไดมี
การพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา จึงทําให
บริษัทฯ มีสถานภาพและศักยภาพในการแขงขันสูง รวมไปถึงการขยายกําลังการผลิตที่บริษัทฯ เตรียมไว
รองรับกับการเปดเสรีทางการคา การปรับปรุงระบบการผลิตในสวนของแผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม
จากระบบ Manual สูระบบ Automation ตลอดจนมีแผนงานปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ขบวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่โรงงานจังหวัดตรัง การผานการรับรองระบบประกันคุณภาพดานความ
ปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good
Manufacturing Practices) และการผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้ง
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน Kosher ซึ่งเปนระบบคุณภาพมาตรฐานดานอาหารของชาวยิวในป
2549 โดยจะชวยเสริมสรางศักยภาพดานการสงออกของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชระบบ SAP ซึ่ง
เปนโปรแกรมที่สามารถใหขอมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลสินคาคงคลัง เพื่อตอบสนองลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว และขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนเจาของสวนปาลมน้ํามันที่ใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย ทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจ
ไดอยางครบวงจร โดยบริษัทสามารถติดตามปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาลไดอยาง
ใกลชิด ซึ่งจะมีผลตอราคาตลาดของผลปาลมสดและราคาตลาดของน้ํามันปาลมดิบ ที่เปนวัตถุดิบหลัก
ของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC
สงผลใหบริษัทมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่มีชองทางการกระจายสินคาในลักษณะเดียวกัน
ทําใหบริษัทสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานไดอีกดวย
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3) การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
- การผลิต
ปจจุบัน บริษทั ฯมีโรงงานตรังอยู 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-วัตถุดิบ)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม

ป 2552

ป 2553

ป 2554

336,960
34,445

336,960
34,445

336,960
34,445

85,723
4,423

89,511
3,700

122,810
5,231

25
13

27
11

36
15

-26
-31

4
-16

37
41

หมายเหตุ 1. จํานวนกะที่สามารถผลิตไดวันละ 3 กะ
2. จํานวนกะที่ผลิตจริงวันละ 2 กะ หรือ 3 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นอยูกับจํานวน
ผลผลิต ของผลปาลมสด
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2. โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ตั้งอยูที่ 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท
ต.แพรกษา อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
ป 2552

ป 2553

ป 2554

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสทุ ธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

255,500
133,225
41,975
34,310

332,100
133,225
41,975
34,310

332,100
235,060
41,975
34,310

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสทุ ธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

215,603
94,686
26,786
13,219

229,108
94,054
25,203
13,680

209,038
94,648
19,038
12,270

อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสทุ ธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

84
71
64
39

69
71
60
40

63
40
45
36

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสทุ ธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

8
-7
-14
0

6
-1
-6
3

-9
1
-24
-10

หมายเหตุ 1. จํานวนกะที่สามารถผลิตไดวันละ 3 กะ ตอแผนกการผลิต
2. จํานวนกะที่ผลิตจริง:- แผนกกลั่น แผนกแยกสวน และแผนกไฮโดรเจน ดําเนินการผลิตวันละ 3 กะ
(กะละ 8 ชัว่ โมง)
- 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
และจังหวัดนครปฐม มีกําลังการผลิตตอป ดังนี้
1.
ผักและผลไมบรรจุกระปองเทากับ 2,000,000 หีบมาตรฐาน
2.
น้ําผลไม
- บรรจุกระปองเทากับ 1,000,000 หีบมาตรฐาน
- บรรจุกลอง UHT เทากับ 1,000,000 หีบมาตรฐาน
3.
ซอสและเครื่องปรุงรสเทากับ 300,000 หีบมาตรฐาน
- ประเภทและแหลงที่มาของวัตถุดบิ
1.

น้ํามันปาลม

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตน้ํามันปาลม คือ ผลปาลมสด ผลของปาลมน้ํามันจะประกอบดวยสวน
สําคัญ 2 สวนที่ใหน้ํามัน คือ สวนที่เปนเนื้อของผล (Pericarp) ใหน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) และ
สวนที่เปนเนื้อในของเมล็ดในปาลมใหน้ํามันเมล็ดในปาลม (Palm Kernel Oil) อัตราการใหน้ํามันจะมีมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับพันธุ ปริมาณน้ําฝน การบํารุงรักษา และกรรมวิธีในการสกัด โดยเฉลี่ยแลวเนื้อของผล
ปาลมจะมีน้ํามันอยูรอยละ 17-20 สวนเมล็ดในปาลมจะมีน้ํามันอยูรอยละ 40-45 น้ํามันปาลมดิบ (Crude
Palm Oil) ที่สกัดไดจากผลปาลมสดยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเนื่องจากมีสิ่งเจือปนในน้ํามัน เชน
เศษผง กาก กลิ่น เปนตน จึงตองนําไปผานขั้นตอนการกลั่น เพื่อใหไดน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (Refined
Oil) กอน จึงจะใชบริโภคหรือใชในอุตสาหกรรมได
ปจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 4 ลานไร โดยรอยละ 95 ของพื้นที่
ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง แนวโนมพื้นที่การปลูกปาลมน้ํามันจะ
ขยายอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการศึกษา
ทดลองของกรมสงเสริมการเกษตรตามโครงการพืชพลังงาน
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯโดยคิดเปนประมาณ
รอยละ 85 ของตนทุนการผลิต ซึ่งน้ํามันปาลมดิบไดจากการสกัดผลปาลมสด แหลงที่มาของวัตถุดิบของ
บริษัทฯ แบงไดเปน 2 แหลง คือ จากภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ โดยวัตถุดิบหลักมาจาก
แหลงภายในประเทศ ซึ่งประกอบดวย ผลปาลมสด และน้ํามันปาลมดิบ
ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตไดมาจากสวนปาลมของเกษตรกรรายยอย รายใหญ และนิคมสหกรณ
ในเขตพื้นที่ภาคใตของประเทศ บริษัทฯ รับซื้อผลปาลมสดปอนเขาสูโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่จังหวัด
ตรัง เพื่อผลิตเปนน้ํามันปาลมดิบ และปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
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น้ํามันปาลมดิบที่ใชผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ สวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่
จังหวัดตรัง และสวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบทางภาคใตของประเทศไทย โดยในระยะ 3 ป
ที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายวัตถุดิบรายใดๆ ที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 30 ของ
มูลคาการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
2.

ผักและผลไม

วัตถุดิบหลักที่เปนผักนั้น ไดแก ขาวโพด ซึ่งบริษัทยอยมีการสงเสริมการเพาะปลูก โดยใหเปน
เมล็ ด พั น ธุ แ ก เ กษตรกร และรั บ ซื้ อ ในราคาประกั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ และแนะนํ า เกษตรกรในการ
เพาะปลูก และใหผลผลิตมีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ โดยมีพื้นที่สงเสริมประมาณ 19,000 ไร
ในสวนของผลไม บริษัทยอยมีการรับซื้อวัตถุดิบดังกลาวในฤดูกาลจากตัวแทนชาวสวน ในราคา
ตามทองตลาด
- สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ถึงแมวา ประเทศไทยมีศัก ยภาพในการพั ฒนาอุต สาหกรรมปาลมน้ํามัน แตการพัฒ นาการใช
ประโยชน จ ากปาล ม น้ํ า มั น ยั ง คงเป น ไปอย า งจํ า กั ด เนื่ อ งจากไม มี วั ต ถุ ดิ บ มากพอที่ จ ะป อ นโรงงาน
อุตสาหกรรมตลอดทั้งป ดังนั้นน้ํามันที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชเพื่อการบริโภคเกือบทั้งหมด โดยสวนหนึ่ง
นําไปใชในการผลิตไบโอดีเซล การพัฒนาปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตสูงจําเปนตองมีการจัดการอยางถูกวิธี
และเปนระบบ โดยเฉพาะการจัดการสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูงและเปนไป
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ ดังนั้นหากพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของไทยจะพบวายัง
ดอยกวาประเทศมาเลเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญในทุกระดับการผลิต นับตั้งแตคุณภาพผลผลิตปาลมสด
จนถึงขั้นตอนการผลิตน้ํามันปาลม เนื่องจากประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มีการพัฒนาปาลมน้ํามันมา
นาน โดยไดพัฒนาพันธุปาลม ขยายพื้นที่เพาะปลูก และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป จนกาวขึ้นมาเปน
ผูผลิตและสงออกอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้ทางการมาเลเซียยังใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันในประเทศอยางครบวงจร เชน การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยขยายพื้นที่ไปยังสวน
ยางที่ใหผลผลิตนอย ดานการลงทุนรัฐบาลมาเลเชียไดจัดสรรที่ดินใหทําสวนปาลมคนละ 40 ไร และให
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา ใหซื้อปุยในราคาถูก มีสถาบันวิจัยน้ํามันปาลม (Palm Oil Research Institute of
Malaysia : PORIM) ใหการสนับสนุนดานพันธุปาลม ใหคําปรึกษาดานการปลูก และการตลาด
โครงสรางการปลูกปาลมของประเทศมาเลเซีย ประกอบดวย ผูปลูกปาลมน้ํามันรายใหญทั้งภาครัฐและ
เอกชน รอยละ 90 มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันตอไรตอป
ซึ่งสามารถปอนวัตถุดิบใหกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ตลอดจน
อุตสาหกรรมแปรรูปไดอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป ทําใหมีตนทุนต่ําทั้งตนทุนการผลิตผลปาลมสดและ
ตนทุนการสกัดน้ํามันปาลม หากเปรียบเทียบกับผูป ลูกปาลมน้ํามันของประเทศไทยรอยละ 90 เปน
เกษตรกรรายยอย ที่ปลูกกันตามธรรมชาติแบบกระจัดกระจายไมมีการควบคุม พันธุปาลมน้ํามันที่ใชไมมี
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คุณภาพ และขาดการจัดการสวนปาลมน้ํามันตามหลักวิชาการที่ถูกตอง ทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพไม
เหมาะสม มีปริมาณการผลิตปาลมน้ํามันไมเพียงพอสําหรับปอนภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง และทําให
มีตนทุนการผลิตสูง นอกจากนี้เปอรเซ็นตน้ํามันที่ไดรับคอนขางต่ําเพียงรอยละ 13-18 ในขณะที่มาเลเซีย
ไดรับรอยละ 20-22 อีกทั้งพื้นที่ปลูกบางสวนไมมีศักยภาพทําใหไดผลผลิตต่ํา พื้นที่ที่เหมาะสมตอการ
ปลูกปาลมตองมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ 1,800-2,000 ม.ม.ตอป และไมควรมีสภาพแหงแลงเกิน 2 เดือน
แตพื้นที่ปลูกปาลมของไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเพียงปละ 1,800 ม.ม. นอกจากนี้การใชปุยก็อยูในอัตรา
ต่ํา เนื่องจากขาดเงินทุนและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา การกําจัดศัตรูพืช โรค แมลง ทําใหผลผลิตปาลม
สดที่ไดมีคุณภาพไมเหมาะสมและมีปริมาณไมเพียงพอปอนโรงงาน จากขอจํากัดของวัตถุดิบสงผล
ตอเนื่องทําใหตนทุนการผลิตน้ํามันบริสุทธิ์ของไทยสูงกวาของมาเลเซีย
ในปจจุบัน การผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนและลดการพึ่งพิงการใชน้ํามัน
ปโตรเลียม ทําใหมีความตองการในน้ํามันปาลมขยายตัวขึ้น สงผลใหเกิดการแยงชิงวัตถุดิบระหวางผูผลิต
ในอุตสาหกรรมน้ํามันพืช อุตสาหกรรมตอเนื่องจากน้ํามันปาลม และผูผลิตไบโอดีเซล ซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในวงกวาง
ในสวนของวัตถุดิบที่เปน ผัก และผลไม เปนผลิตผลทางการเกษตรเชนเดียวกับผลปาลมสด
ดังนั้น ปริมาณผลผลิต และคุณภาพ จึงขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะสงผลตอตนทุนการผลิตและ
ราคาในการจัดจําหนาย
- การใชวัสดุทดแทน
เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเปนของตนเอง ซึ่งใชวัตถุดิบหลัก คือ ผลปาลมสด
ในการสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบเพื่อปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ได
ประมาณรอยละ 12.21 ของการใชน้ํามันปาลมดิบทั้งหมด เครื่องจักรของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบดังกลาว
นอกจากจะใชผลปาลมสดเปนวัตถุดิบแลว ไมสามารถใชวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ที่จะใหผลผลิตในรูปของน้ํามัน
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามัน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น มีวัตถุดิบหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ ซึ่ง
เครื่องจักรดังกลาว บริษัทฯ สามารถใชกลั่นน้ํามันชนิดอื่นๆ ได เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว
น้ํามันเมล็ดในปาลม น้ํามันขาวโพด และน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน เปนตน
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- จํานวนผูจําหนายวัตถุดบิ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีทั้งหมดประมาณ 65 โรงงาน กระจายตัวอยูใกลแหลงปลูกปาลมใน
ภาคใต เชน กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง โดยในชวง 3 ปที่ผานมา มีการเพิ่มขึ้นของโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมมากกวา 20 โรงงาน และโรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต สาเหตุที่โรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบจะกระจายอยูใกลแหลงปลูกปาลมนั้น เนื่องจากเมื่อตัดผลปาลมสดจากตนจะตองสง
โรงงานสกัดน้ํามันภายใน 24 ชั่วโมง หากปลอยทิ้งไวจะทําใหน้ํามันที่สกัดไดมีปริมาณและคุณภาพลดลง
โรงงานสกัดขนาดใหญจะสกัดน้ํามันดวยวิธีแยกเนื้อและเมล็ดออกจากกัน เพราะคุณภาพน้ํามัน
ปาลมดิบที่ไดจะสูงกวาวิธีสกัดทั้งผลโดยรวมเนื้อและเมล็ด ซึ่งใชกันมากในโรงงานสกัดขนาดเล็ก แต
ตนทุนการผลิตก็สูงกวาประมาณ 1.80 บาทตอกิโลกรัม อีกทั้งน้ํามันที่ไดจะเปนน้ํามันผสมระหวางน้ํามัน
จากเนื้อปาลมและน้ํามันจากเมล็ดในปาลม ทําใหเปนการยากที่จะกลั่นแยกใหเปนน้ํามันบริสุทธิ์ในขั้นตอน
ตอไป น้ํามันปาลมที่ผานกระบวนการนี้จึงมีคุณภาพต่ําและราคาต่ํากวาน้ํามันที่ไดจากการสกัดแยกเนื้อ
และเมล็ด
- สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
ในชวงปที่ผานมาบริษัทฯ มีสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศมีมูลคาคิดเปนสัดสวนรอยละ
10.57 ของมูลคาการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
ข. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ในกระบวนการผลิตที่โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์นั้น
บริษัทฯ มีวัตถุดิบหลักคือ น้ํามันปาลมดิบ คิดเปนประมาณรอยละ 85 ของตนทุนการผลิต ซึ่งวัตถุดิบ
ดังกลาวสามารถผลิตไดเปนผลิตภัณฑตางๆ แมกระทั่งผลพลอยไดของผลิตภัณฑก็สามารถนํามาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อขายเปนสินคาของบริษัทฯ ได ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากวัตถุดิบ
เหลือใชจากกระบวนการผลิตของน้ํามันปาลม จึงถือวามีนอยมาก
และเนื่องจากโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีการนิคมอุตสาหกรรมเปน
ผูดูแลควบคุมการปลอยของเสียตางๆ ออกจากโรงงาน ในกรณีของน้ําเสียทางโรงงานก็มีการบําบัดน้ําเสีย
ในเบื้องตนกอนที่จะมีการปลอยน้ําออกสูการนิคมฯ และการนิคมฯ ก็มีบอบําบัดน้ําเสียขนาดใหญกอน
ปลอยลงสูที่สาธารณะอีกทีหนึ่ง ปจจุบันโรงงานไมมีปญหาเรื่องควันดําหรือฝุนละอองที่ปลอยออกจาก
ปลองไอเสีย เนื่องจากโรงงานไดเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา มาใชกาซ
ธรรมชาติทั้งหมดตั้งแตป 2540
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โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง มี
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเชน กะลาปาลม ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม เคกสลัด และขี้เถา
ซึ่งโรงงานสามารถนํากากเสนใยและกะลาปาลมไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ํา ทะลายปาลมเปลา
สามารถนําไปขายหรือแจกฟรีใหเกษตรกรนําไปเพาะเห็ด สําหรับสลัดเคกและขี้เถาโรงงานนําไปถมที่
หรือใชเปนปุย
ในสวนของมลภาวะทางอากาศ ทางโรงงานมีการดําเนินการติดตั้ง Boiler 30 ตัน เพื่อผลิต
กระแสไฟฟาและลดปญหาการเผาไหม โดยมีการตรวจติดตาม Dust Particulate Emission เพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมายสิ่งแวดลอม
ดานมลภาวะทางน้ํา โรงงานไดมีการวางแผนการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกจากกระบวนการ
ผลิต รวมถึงน้ําทิ้งจากการอุปโภคบริโภคจากบานพักพนักงาน ดังนี้
1. ควบคุมปริมาณการใชน้ําในกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดน้ําทิ้งเขาสู
ระบบบําบัดน้ําเสีย
2. มีการนําน้ํา Condensate จากทุกสวนของโรงงานนํากลับเขามาใช ซึ่งสามารถลดการใชน้ําที่
ตองเติมไปในกระบวนการผลิตและเปนการลดปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
3. ทําการสรางรางรองรับน้ําฝนจากอาคารโรงงานเพื่อดึงน้ําจากสวนนี้เขาระบบน้ําดี เพื่อลด
จํานวนน้ําทิ้งเขาสูระบบบําบัด
4. ติดตั้งระบบดักไขมันและตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียกอนปลอยสูระบบบําบัด สวน
น้ํามันที่ไดจากระบบดักไขมันจะสงกลับเขาสูกระบวนการผลิตใหม
5. มีการใชประโยชนน้ําที่ผานการบําบัดแลว เชน น้ําเสียจากบอสุดทายไปรดสวนปาลมของ
ลูกคา
6. มีการจัดการใหผูรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัด เชน ดูแลสภาพบอบําบัด คันบอ รวมไป
ถึงการตรวจสอบระดับน้ํา เพื่อควบคุมและดูแลมิใหน้ํามีการไหลออกสูภายนอกโรงงาน
7. มีการตรวจติดตามคุณลักษณะน้ําเสียและปริมาณน้ําเสียกอนเขาและออกสูระบบบําบัด โดย
เก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการวิเคราะหพรอมมีที่ปรึกษาระบบบําบัด
8. น้ําจากการอุปโภคบริโภคจากบานพักพนักงานจะนําเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงาน
ทั้งหมด มิใหมีการรั่วไหลออกสูภายนอกโรงงาน
9. โรงงานมี แ ผนการขุ ด ลอกบ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให มั่ น ใจว า สามารถรองรั บ
ปริมาณน้ําเสียไดอยางเพียงพอ
10. บริษัทฯ ไดมอบหมายใหสถาบันสิ่งแวดลอมไทยศึกษาหาแนวทางในการดําเนินการและดูแล
โรงงานอยางตอเนื่องเปนเวลา 2 ป
นอกจากนั้น บริษัทไดดําเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาด 1 เมกกะ
วัตตภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon
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Credit ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 50 ลานบาท โดยเปดดําเนินการเพื่อจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคไปแลวเมื่อเดือนกันยายน 2552
โครงการดังกลาว ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการมี
กําหนดเวลา 8 ป
โรงงานผักและผลไมบรรจุกระปอง สิ่งที่เหลือจากการผลิต ไดแก เศษ เปลือกผลไม และน้ําทิ้ง
จากกระบวนการผลิต ในสวนของเศษและเปลือกซึ่งเปนพืชผลทางธรรมชาติสามารถยอยสลายเองได หรือ
อาจนําไปแปรสภาพเปนอาหารสัตว หรือเปนปุย ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในสวนของน้ําทิ้ง
จากกระบวนการผลิต โรงงานของบริษัทยอยทุกแหงมีบอบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ
เปนระยะๆ 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
-------ไมมี-------
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1.5 การวิจัยและพัฒนา
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ใหยกเลิกหัวขอนี้
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1.6 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1)

ทรัพยสินถาวร

ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีทรัพยสินที่ใชประกอบธุรกิจ สวนปาลมน้ํามัน โรงสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม และโรงกลั่นน้ํามันปาลม ตลอดจนโรงงานผลิตผักผลไมกระปอง
และน้ําผลไม ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

มูลคา
(ลานบาท)

1. ที่ดิน เนื้อที่ 35,789.62 ไร ของบริษัทยอย
คาเผื่อการดอยคาของที่ดินของบริษัทยอย

82.51
(14.64)

2. ที่ดิน 5 แปลง เนื้อที่ 120 ไร 2 งาน 44 ตารางวา โดยมีที่ตั้งดังนี้
2.1 เนื้อที่ 83 ตารางวา เลขที่ 64 ซ. บางนา-ตราด 25
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
2.2 เนื้อที่ 74 ตารางวา เลขที่ 60 ซ. บางนา-ตราด 25
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 222.99 ไร ของบริษัทยอย

27.94

4. อาคารสํานักงานสาขา อาคารโรงงาน 2 โรง สํานักงานสวน
บานพักพนักงาน ของบริษัทยอย
5. อาคารสํานักงานใหญ อาคารโรงงาน 2 แหง
(ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ และ จ.ตรัง) และ
บานพักพนักงาน
6. โกดังคลังสินคา
7. เครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
8. เครื่องจักรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม
จังหวัดตรัง

93.08
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ถือครองสิทธิ์
- โฉนด, นส.3ก, นส.3,
นส.2, สัญญาซื้อขาย,
ภบท.5 และใบเสร็จรับเงิน
โฉนด

- นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
เปนเจาของ

99.61

เปนเจาของ

16.07
393.69
120.90

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
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ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
9. เครื่องจักรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม
จังหวัดกระบี่ รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเกษตร
ของบริษัทยอย
10. ยานพาหนะของบริษัท
11. ยานพาหนะของบริษัทยอย
12. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงานของบริษัท
13. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงานของบริษัทยอย
14. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน
15. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน คาสินอาผลของบริษัทยอย
16. โรงงานจังหวัดลําปาง และ ไรจังหวัดลําปาง
สถานที่ตั้งโรงงาน 64 – 64/1 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
- ที่ดิน - โรงงานจังหวัดลําปาง เนื้อที่ 15 ไร
- อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร และงานระหวางกอสราง
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
17. โรงงานจังหวัดนครปฐม
สถานที่ตั้ง 469/1 ถ.พระประโทน-บานแพว หมู 3
ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
- ที่ดิน–โรงงาน จ.นครปฐม เนื้อที่ 31 ไร 57 ตารางวา
- อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร และงานระหวาง กอสราง
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
18. โรงงานจังหวัดเชียงใหม
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
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213.36

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เปนเจาของ

11.75
37.36
5.27
10.32
0.27
243.28

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

58.25

เปนเจาของ

76.48
9.00

เปนเจาของ
ติดภาระจํานองธนาคาร
กสิกรไทย

มูลคา
(ลานบาท)

142.18
190.87

24.14
29.39
84.40

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

0.74

เปนเจาของ

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
19. สํานักงาน
สถานที่ตั้ง 60 ซอยบางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- สวนปรับปรุงอาคาร
- อุปกรณ เครื่องใช
20. โครงการปลูกปาลมทดแทนของบริษัทยอย
21. งานระหวางกอสรางของบริษัทยอย
22. งานระหวางกอสราง
23. งานระหวางทํา – สวน ของบริษัทยอย
รวมทรัพยสินถาวร
2)

1. คอมพิวเตอร ซอฟแวร
2. คอมพิวเตอร ซอฟแวร ของบริษัทยอย
3. ลิขสิทธิ์ ของบริษัทยอย
รวมทรัพยสินไมมีตัวตน

4.75
0.88
42.85
77.93
36.19
4.65
2,167.00

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

มูลคา
(ลานบาท)

3.09
3.62
9.40
16.11

ทรัพยสินไมไดใชในการดําเนินงาน
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

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

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์

ทรัพยสินไมมีตัวตน
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

3)

มูลคา
(ลานบาท)

อาคารโรงงาน อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ที่ดิน อ. พราว จ.เชียงใหม 27-1-56 ไร
ที่ดิน อ. แมแตง จ.เชียงใหม 30-0-94 ไร
ที่ดิน อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1-1-0 ไร
ที่ดิน อ. พระปฐมเจดีย จ.นครปฐม 10-1-39 ไร
ที่ดิน อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง 361-1-98 ไร
รวมทรัพยสินไมไดใชในการดําเนินงาน

มูลคา
(ลานบาท)

5.00
5.48
14.51
1.20
2.05
25.00
53.24

ที่ดินลําดับที่ 6 บริษัทยอยอยูในระหวางการพัฒนาที่ดิน เพื่อนํามาใชในการปลูกพืชเกษตรอินทรีย
หนา 54 : LSTTH
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีการทําสัญญาเชาสวนปาลมจากบริษัทยอย คือ
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้
ที่ตั้งของสวนปาลม
: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี
พื้นที่
: 21,348.94 ไร
ระยะเวลาของสัญญา
: คูสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาโดยสงเปนหนังสือบอกกลาว
ลวงหนา 30 วัน
ทั้งนี้บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด มีที่ดินที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม ซึ่งบริษัท พันธ
ศรีวิวัฒน จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
เชาสวนปาลมดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท พันธศรี จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 20,000 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน
: ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 10,600 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน
: ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

เนื่องจากบริษัทยอยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอย
ละ 48 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุ
สัมปทานลงในป 2558 และสวนเคียนซา 8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซา
ไดทับซอนกับที่ราชพัสดุซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระ
คาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัท
ยอยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2550
ทั้งหมดไวในบัญชีแลว ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบายไมตออายุสัมปทาน
สวนปาลมดังกลาวจะทําใหบริษัทยอยตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อ
ทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําใหบริษัทยอยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.7 โครงการในอนาคต
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ใหยกเลิกหัวขอนี้

หนา 56 : LSTTI
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.8 ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวา
รอยละ 5 ของสวนของผูถอื หุน ณ วันสิ้นปบัญชี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัท ยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงิน รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 นอกจากสัมปทานที่ดินอําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด และบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัดไดเชาพื้นที่นี้ทํา
สวนปาล ม น้ํ า มั น โดยให บ ริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท เช า สวนปาล ม น้ํ า มั น ดั ง กล า วนี้ อี ก ทอดหนึ่ ง
บริ ษั ท พั น ธ ศ รี วิ วั ฒ น จํ า กั ด ได รั บ แจ ง จากสํ า นั ก งานธนารั ก ษ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี สั ง กั ด
กระทรวงการคลังวา ที่ดินนี้เปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคํา
วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการกฤษฎี ก า และได แ จ ง ให ค วามร ว มมื อ ในการทํ า สั ญ ญาเช า มี
กําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534
ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ตามเรื่องดังกลาวยังอยูในระหวาง
การเจรจากับกรมธนารักษ โดยบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปนเจาของสัมปทานดังกลาว
นอกจากนี้บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ยังไดมีการบันทึกสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป
2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว
2) คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
----------ไมมี---------

3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
----------ไมมี---------
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1.9 โครงสรางเงินทุน
1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
- ทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 820 ลาน
บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 820 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
- หุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ
--------ไมมี---------- การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่ง
เปนคนตางดาว (Thai trust fund)
--------ไมมี----------หลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ
--------ไมมี---------- ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ
-------ไมมี----------
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2) ผูถือหุน
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกดังนี้
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถือหุน

บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
CIMB-SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
CIMB SECURITIES (HK) LIMITED
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
CHASE NOMINEES LIMITED 1
กองทุนเปด เค หุนปนผล
นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว

42.11
20.00
10.99
7.48
1.62
1.30
1.27
0.83
0.73
0.70

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
1

บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือ
หุนตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
51.00
1
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัท กาลาที เอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ
75.324 ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวมีนายวัง ตา เลียง และภรรยา ถือหุนรอยละ 54.39
นายวัง ชาง ยิง รอยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง รอยละ 14.03)
นายวัง ตา เลียง
24.50
2
3
นายวัง ชาง ยิง
24.50
(ทั้งนายวัง ตา เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไมไดถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน))

2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และดูแลงานดานการตลาดของบริษัทยอย
โดยเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซียชื่อ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถือหุนรายใหญของ HAP SENG
CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ถือหุนโดยรวมในสัดสวนรอยละ 61.94 โดยเปนการถือหุนทางตรง
จํานวนรอยละ 53.40 และทางออมจํานวนรอยละ 8.54
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Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อผูถือหุน
นายวัง ชาง ยิง
นางสาววัง ยี ลิง
นายวัง ตา เลียง
Chen Mu Hsien

รอยละของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่
ออกและเรียกชําระแลว
38.96
27.75
22.41
10.88

3) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเสนอใหจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานในป 2554 ในอัตราหุนละ 0.08
บาท คิดเปนรอยละ 48.8 ของกําไรสุทธิ
เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2553 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิด
เปนรอยละ 55.2 ของกําไรสุทธิ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทและสภาวะทางเศรษฐกิจดวย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จึงไมสามารถจายเงินปน
ผลได
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1.10 การจัดการ
1) โครงสรางการจัดการ
แผนผังการจัดองคกร
ประธานกรรมการ
นายวัง ตา เลียง

รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการ
นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
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
นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหาร
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหาร

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายขาย Wholesale

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 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอยทั้งหมด 5 ชุด คือ
1.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ กรรมการอิสระ
7. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
8. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหาร
9. น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั
รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1 และ
รายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน
ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อ
บรรลุถึงเปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3. คณะกรรมการได จั ด ให บ ริ ษั ท ฯมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอ
4. คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน
6. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทยอย ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1)
รวมถึงการเปดเผยขอมูลและสาระสนเทศตางๆใหเปนไปตามกฎหมาย และ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
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7. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการ
ประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง
1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีสมาชิกประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต มีประสบการณในการสอบทานงบการเงินดังนี้
ประสบการณการทํางานในอดีต
- ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (2535-2538)
- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเจาพระยา จํากัด
(2538 - 2540)
- กรรมการธนาคารออมสิน (2548-2550)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
(2547-2551)
ประสบการณการทํางานในปจจุบัน
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
2. นายบรรจง จิตตแจง มีประสบการณในการสอบทานงบการเงินดังนี้
- เคยเปนกรรมการผูจัดการใหญบริษัทมาลีสามพรานจํากัด (มหาชน) ในชวงป 2538 – 2547
โดยได เ ป น ผู นํ า ที ม ผู บ ริ ห ารดํ า เนิ น การฟ น ฟู กิ จ การบริ ษั ท ภายใต ก ารตรวจสอบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2539 – 2541 จนเปนผลสําเร็จ
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- ผานหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สอบผานเปน
สมาชิกอาวุโส (Fellow Member) ของสถาบันฯ (IOD DCP 7/2001) และเปนกรรมการอาชีพ
(IOD Chartered Director Class 1/2007) ในสังกัดสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เปนวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษัท (IOD DCP)
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต พ.ศ. 2548 ถึงปจจุบัน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี
ความถูกตองครบถวน และเปนที่เชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป
4. ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
1.1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
มีสมาชิกประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการบริหารจํานวน
1 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1.
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
2.
นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระ
3.
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติ
2. กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการจาก
คณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
1.1.4 คณะกรรมการสรรหา
มีสมาชิกประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และกรรมการบริหารจํานวน
1 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1.
ดาตุก ไซมอน ชิบ คองยิบ
กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการสรรหา
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2.
3.
4.

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
นายบรรจง จิตตแจง
นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดสรรหา
1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และ
องคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว
2. พิ จ ารณาสรรหาและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสมที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการให
คณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง
โดยเฉพาะกรรมการผูจัดการ
4. วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ
บริษัท
1.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อให
คณะกรรมการของบริษทั ฯเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัตขิ องกรรมการตองมีลักษณะไมตองหามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอ บริษัทฯ
1.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งทีก่ รรมการแตละทานเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในป 2554 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวน
ครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
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รายชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
5. นายบรรจง จิตตแจง
6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

วาระการ
ดํารง
ตําแหนง
2553-2556
2553-2556
2554-2557
2552-2555
2554-2557
2554-2557
2552-2555
2553-2556
2552-2555

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
3/4*
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
1/4*
1/4
3/4*
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4

*หมายเหตุ

: ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 เกิดอุทกภัยบริเวณกวางในเขตกรุงเทพ และพื้นที่ภาคกลาง กรรมการ 3 ทานที่อยู
ตางประเทศ คือ นายวัง ตา เลียง, ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ และ นายวัง ชาง ยิง จึงมิไดเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

1.4 รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร
1.
นายวัง ตา เลียง
2.
นายวัง ชาง ยิง
.
3.
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
4.
น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ
5.
6.
7.
8.
9.

นายอําพล สิมะโรจนา
นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
นางรุงนภา พนมเชิง
นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
นางสาววินติ า ปุรผาติ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหารและ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade
ผูจัดการฝายขาย Food Solution

2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาเปนผูทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะ
เปนกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2555 นี้ โดยพิจารณารวมถึง
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาจากผูถือหุนตามหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท
จากนั้น จะเสนอชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวา
เหมาะสมตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหาร
ตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย นอกจากนั้น ตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชน
ตอบริษัท
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูไดที่หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 4.1.6
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแต
ละกลุม และมีวิธีการแตงตั้งกรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม
3) คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ 4,910,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาธรรมเนียม
กรรมการ ป 2554
1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
600,000
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
240,000
3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
882,000
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
942,000
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต คณะกรรมการกํ
าหนดคาตอบแทน
5. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
942,000
6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
524,000
7. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
300,000
8. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
240,000
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชี
240,000
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
และการเงิน
รายชื่อ

ตําแหนง

- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารบริษทั ที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ในบริษัทยอย จํานวน 4 คน เปนจํานวนเงิน 1,966,000 บาท
(ในระหว า งป 2554 กรรมการบริ ห ารท า นหนึ่ ง ได แ จ ง ความจํ า นงที่ ไ ม ป ระสงค จ ะกลั บ เข า ดํ า รง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทยอย ดังนั้นจํานวนกรรมการบริหารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทยอยจึงลดลงเหลือเพียง 4 คน)

- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษทั จํานวน 10 ทาน เปนจํานวนเงิน 75,903,325 บาท
- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารบริษทั ที่เขาไปดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษทั ยอย
จํานวน 3 คน เปนจํานวนเงิน 8,669,700 บาท
หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามที่
กําหนดโดยสํานักงาน กลต.)
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คาตอบแทนอื่น
บริ ษั ท ไม มี ก ารจ า ยค า ตอบแทนอื่ น ให แ ก ก รรมการบริ ห ารและผู บ ริ ห าร ยกเว น ค า ตั๋ ว
เครื่องบิน และที่พักสําหรับกรรมการที่เปนชาวตางประเทศที่มาประชุม สวนผูบริหารจะมีรถประจํา
ตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง คารักษาพยาบาล คาประกันอุบัติเหตุ และการทํา
กรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับกรรมการและผูบริหาร
สํ า หรั บ เงิ น กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ นั้ น ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได รั บ สิ ท ธิ ใ นอั ต ราเดี ย วกั บ
พนักงานอื่นๆ ยกเวน 2 ทาน คือนายวัง ตา เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไมไดรับเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
4) การกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่
ดี อันเปนปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผู
มีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายให
ธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการ
ดําเนินธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดแก 1) สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผู
ถือหุนอยางเทาเทียมกัน 2) สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 3) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 4)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม
เพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และ
ใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกลาวตามความเหมาะสม

1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
¾ จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัท เพื่อพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของ
บริษัทในรอบปที่ผานมา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจายเงินปน
ผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
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¾ จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตองระบุชื่อผูถือหุนดังกลาว
และเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว โดยคณะกรรมการตอง
จัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
¾ ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุ ว า เป น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา รวมทั้ ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 14 วัน
กอนวันประชุม
¾ จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเขา
รวมประชุมอยางชัดเจน ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม แตประสงคจะใชสิทธิออกเสียง
อาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระของบริษัทก็ได
¾ ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย
กวายี่สิบหาคน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม โดยมีประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม และ
จะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม
¾ การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีที่มีผูถือหุนทานใดลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียงในวาระทั่วไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ และ
ขอบังคับ เปนตน
¾ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการลวงหนา และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตํารงตําแหนงกรรมการ โดยใหมีการเผยแพร
หลั ก เกณฑ ดั ง กล า วผ า นทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท หรื อ ส ง เป น จดหมายอิ เ ลคโทรนิ ค ส ม าที่
company.secretary@lamsoon.co.th
¾ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมถึงกรรมการลวงหนากอนวัน
ประชุ ม โดยส ง ผ า นทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท หรื อ ส ง เป น จดหมายอิ เ ลคโทรนิ ค ส ม าที่
company.secretary@lamsoon.co.th
¾ จัดใหมีการเผยแพรเอกสารการประชุมตางๆ พรอมหนังสือเชิญประชุมผานทางเว็บไซตของ
บริษัทอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
ลวงหนา
หนา 69 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

¾ บันทึกประเด็นสําคัญที่ผูถือหุนซักถามพรอมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการ รวมทั้งบันทึก
จํานวนเสียงของผูถือหุนที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงไวอยางชัดเจนในรายงานการ
ประชุม บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14
วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคาน
ไดหากจําเปนโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป

2. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนพนักงาน
หรือผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยาง
ละเอี ย ดรอบคอบ และดู แ ลให มั่ น ใจว า สิ ท ธิ ดั ง กล า วได รั บ ความคุ ม ครองและปฏิ บั ติ ด ว ยความ
ระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไวเปนหัวขอ
เฉพาะในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
กลไกในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
2.1

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไมผาน
ผูบริหารของบริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจง
เบาะแส หรือขอรองเรียนตางๆ เชน รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง การกระทําผิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง เปนตน โดยใหสงไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรงดังนี้
• สงทางไปรษณีย :

นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
• สงทางจดหมายอิเลคโทรนิคส : banchong_ch@yahoo.com

2.2

การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
หนา 70 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด
2.3

การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผู
แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตน แลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษทั ไดรับ
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรบั แจง

2.4

มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท
คณะกรรมการจะรีบ แกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักชา รวมทั้งหา
มาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผู
ถูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน และมีการประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ โดยไดมีการเปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้
¾ เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซต
ของบริษัทใหเปนปจจุบันเปนระยะๆ









นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณธุรกิจ
โครงสรางผูถือหุน
โครงสรางคณะกรรมการ
วิสัยทัศน/พันธกิจ
นโยบายสิ่งแวดลอม
รายงานประจําป
แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
หนา 71 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)






งบการเงิน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม
รายงานการประชุมผูถือหุน
ขาวที่บริษัทเผยแพร

¾ จัดสงรายงานขอมูล ประจํา งวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําปตอ ตลาด
หลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวนภายในเวลาที่กําหนด
¾ มีการรายงานขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ราคาหลักทรัพยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ
¾ คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ซึ่ง
ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งมีผูสอบบัญชีอิสระเปนผู
ตรวจสอบ และไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวามีการเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ
¾ ใหกรรมการบริหารทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน
นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกีย่ วของ โดยติดตอขอขอมูลบริษทั ไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87
หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส company.secretary@lamsoon.co.th
หรือผานทางเว็บไซตบริษทั

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.1

คณะกรรมการบริษัท
4.1.1 โครงสรางคณะกรรมการ
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย จํานวนกรรมการตามขอบังคับไมเกิน
9 คน โดยมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตอง
ไมนอยกวา 3 คน
4.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ หรื อ ให ค วามเห็ น ชอบในการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
กลยุทธ เปาหมาย ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
2. ควบคุม กํากั บ ดู แ ลใหฝ ายบริห ารดํา เนิน การให เ ปน ไปตามแผนธุ รกิจ เพื่อบรรลุถึ ง
เปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
หนา 72 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3. กํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ และส ง เสริ ม ให ทุ ก คนในองค ก รปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายที่กําหนด รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายดังกลาวอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมถึง
กําหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความ
เสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
6. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ รวมถึ ง การกํ า หนดบทบาทหน า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ
7. จั ด ให มี ก ารสื่ อ สารอย า งชั ด เจนต อ บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา
ฝายบริหาร และพนักงาน
8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
รวมถึงการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย และหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ
9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุน
อยางนอยปละครั้ง
11. หนาที่และความรับผิดชอบอื่นที่กําหนดโดยกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน
4.1.3 เลขานุการบริษัท
บริษทั จัดใหมีเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานประจําปของบริษัท
2. ติดตามใหมีการนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุน ไปปฏิบัติ
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3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และจัดสง
สําเนาใหแกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการ นับ
จากวันที่ไดรับรายงานดังกลาว
4. ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัท คณะกรรมการ และฝายจัดการปฏิบัติตามอยางถูกตอง
5. ดูแลใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
7. ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศ กําหนด
4.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาดํ า เนิ น การสรรหา ประเมิ น เลื อ กสรร และเสนอชื่ อ ผู ที่ ผ า นการ
พิจารณาตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาถึ ง ประสบการณ ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การทํ า หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการของ
คณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจ
อยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา รวมทั้งความชํานาญใน
วิชาชีพ ความซื่อสัตย ตลอดจนคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม
4.1.5 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทอาจดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร หรือเปนกรรมการที่ไมไดทํา
หนาที่บริหาร สําหรับตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะตองไมเปน
บุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการแบงแยกหนาที่ใหอยางชัดเจน
4.1.6 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้
(ก) ถื อ หุ น ไม เ กิ น ร อ ยละหนึ่ ง ของจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของนิ ติ บุ ค คลที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
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(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ในลักษณะที่อาจเปนการ
ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติ
บุคคลที่เกี่ยวของเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากนิติ
บุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
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(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ซ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับจํานวนหุนที่
ถือโดยกรรมการอิสระไวเทากับขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
ขอความในขอ 4.1.6 นิติบุคคลที่เกี่ยวของหมายถึงบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง กรรมการ
จํานวน 1 ใน 3 จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ
4.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถที่จะมีเวลาในการทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ บริษัทจึง
คํานึงถึงจํานวนบริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุด
ที่ประธานกรรมการ และกรรมการ จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได
ดังนี้
 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท
(ยกเวนในกรณีที่เปนประธานกรรมการบริษัทที่อยูในกลุมเดียวกัน)
 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่ไมได
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
4.1.9 การดํารงตําแหนงทีบ่ ริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง สามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัท
รวม บริษัทรวมคา หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได ในกรณีที่เปนการดํารง
ตําแหนงในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุมบริษัทดังกลาวแลวจะตองไดรับการอนุมัติจาก
กรรมการผูจัดการ
4.2

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ
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4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน
โดยมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชีและการเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการ
ดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปน
อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจางงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ให
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวย
ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(6.1) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต อ ง ครบถ ว น เป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ข องรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(6.3) ความเห็น เกี่ ย วกับ การปฏิบั ติ ต ามกฎหมายวา ด ว ยหลัก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารว มประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละทาน
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(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
(6.8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิ บั ติก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด ว ยความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวน
ครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระ
3. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระ

วาระการ
ดํารง
ตําแหนง
2554-2557
2554-2557
2554-2557

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม
4/4
4/4
4/4

4.2.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
องคประกอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่เปน
กรรมการอิสระ โดยมีประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ และไม
เป น บุ ค คลคนเดี ย วกั บ ประธานกรรมการบริ ษั ท วาระการดํ า รงตํ า แหน ง 3 ป เพื่ อ ให
สอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ
2. กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการจาก
คณะกรรมการบริษัท
ในป 2554 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตละทานได
ดังนี้
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รายชื่อ

ตําแหนง

1. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
2. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระ
3. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร

วาระการ
ดํารง
ตําแหนง
2554-2557
2554-2557
2554-2557

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม
2/2
2/2
1/2

4.2.3 คณะกรรมการสรรหา
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่เปนกรรมการอิสระ
โดยมีประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธาน
กรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. ทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการในปจจุบันวามีความเหมาะสมกับความจําเปน
เชิงกลยุทธของบริษัทหรือไม อยางไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอ
แนวทางในการสรรหากรรมการใหสอดคลองกับโครงสรางดังกลาว โดยจัดทําเปน
ตารางความรูความชํานาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ (Director Qualifications และ
Skills
Matrix)
เพื่อพิจารณาวาคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน
ประกอบด ว ยกรรมการที่ มี ค วามรู ค วามชํ า นาญครบถ ว นตามความจํ า เป น หรื อ ไม
อยางไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรูความชํานาญในดานใดเพิ่มเติมเพื่อใหมี
ความครบถวนมากยิ่งขึ้นหรือไมอยางไร
2. ประเมินและเสนอรายชื่อผูที่จะเปนกรรมการตอคณะกรรมการโดยการกลั่นกรองและ
สัมภาษณบุคคลที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการ สงเสริมและปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสูงสุดอยางมืออาชีพ
3. เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น รายย อ ยมี โ อกาสเสนอชื่ อ ผู ที่ ส มควรเป น กรรมการให
คณะกรรมการสรรหาพิจารณา โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อใหมีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการกําหนด (Due Diligence)
กอนการประชุมผูถือหุน
4. เปดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการใหผูถือ
หุนทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอรมในการเสนอชื่อที่ระบุถึงขอมูลที่จําเปนในการ
พิจารณาเหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผูไดรับการเสนอชื่อไวในแบบเสนอ
ชื่อนั้นดวย
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5. พิจารณาแนวทางดังตอไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ

5.1. คุณลักษณะที่ตองการในกรรมการแตละคน
• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
• การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล
• ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและ
เปนอิสระ
• ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
• คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
5.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวามีความสําคัญความรูความ
ชํานาญในดานตางๆ เพื่อใหไดองคประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม
• ความรูทางบัญชีและการเงิน
• การบริหารจัดการองคกรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดานทรัพยากร
บุคคล
• การบริหารความเสี่ยง
• การจัดการในภาวะวิกฤติ
• ความรูดานกฎหมาย
• ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
• การตลาดระหวางประเทศ
• การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ
• ความรูความชํานาญเฉพาะดานอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวา
จําเปน
6. ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับการอบรมอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึง
การพั ฒ นาในทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และการเปลี่ ย นแปลงของระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนครั้งคราว
ในป 2554 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง สามารถประมวลจํานวน
ครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้
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4.3

รายชื่อ

ตําแหนง

1. ดาตุก ไซมอน
ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง
4. นายวัง ชาง ยิง

ประธานกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

วาระการ
ดํารง
ตําแหนง
2554-2557
2554-2557
2554-2557
2554-2557

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม
0/1
1/1
1/1
1/1

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือประธาน
กรรมการจะพิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดย
จะมีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาเปนรายป และแจงใหกรรมการแตละทานไดรับ
ทราบกําหนดการดังกลาวในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
เลขานุก ารบริ ษัท จะเป นผู เ สนอวาระการประชุ มทั่ ว ไปที่ ตอ งปฏิบั ติต ามกฎหมาย หรื อ
ระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ สวนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกลาว ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณา ทั้งนี้กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระ
การประชุ ม ได โดยส ง วาระที่ ต อ งการเสนอผ า นทางเลขานุ ก ารบริ ษั ท ก อ นวั น ประชุ ม
ล ว งหน า 14 วั น เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะเป น ผู ร วบรวมวาระที่ เ สนอดั ง กล า วให ป ระธาน
กรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม
บริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ พรอมหนังสือเชิญ
ประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการ
แต ล ะท า นได มี เ วลาศึ ก ษาข อ มู ล ก อ นการประชุ ม ในระหว า งการประชุ ม ประธาน
คณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ โดยจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
แกผูบริหารที่เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด เพื่อใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลาใหกรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ
ในป 2554 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งใน
การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
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รายชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
5. นายบรรจง จิตตแจง
6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

วาระการ
ดํารง
ตําแหนง
2553-2556
2553-2556
2554-2557
2552-2555
2554-2557
2554-2557
2552-2555
2553-2556
2552-2555

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
3/4*
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
1/4*
1/4
3/4*
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4

*หมายเหตุ : ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 เกิดอุทกภัยบริเวณกวางในเขตกรุงเทพ และพื้นที่ภาคกลาง กรรมการ 3
ทานที่อยูตางประเทศ คือ นายวัง ตา เลียง, ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ และ นายวัง ชาง ยิง จึงมิไดเดินทางมาประเทศไทย
เพื่อรวมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุ วันเวลาเริ่ม-เวลาเลิก
ประชุม ชื่อกรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่
เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการอภิปรายและขอสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและ
ความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย ชื่อผูจดรายงาน และ ผูรับรองรายงาน และหลังจาก
ที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดเก็บ เพื่อใหพรอมสําหรับ
การตรวจสอบโดยผูที่เกี่ยวของ
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร มีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย
ทั้งนี้เพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่นาสนใจ และจะตองมีการ
แจงผลการประชุมใหกรรมการผูจัดการไดรับทราบ โดยในป 2554 กรรมการที่ไมใช
ผูบริหาร มีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 2 ครั้ง
4.4

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเอง ตามแบบการ
ประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแตละทานนําสง
แบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจงคณะกรรมการไดรับ
ทราบ เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป
หนา 82 : LSTTL
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4.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนผูทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบในการ
จายคาตอบแทน กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุน ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับ บริ ษัท อื่ นที่ อ ยูใ นอุต สาหกรรมเดี ย วกั น
และจะใชผลการสํารวจการจายคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯเปน
เกณฑ ในการเปรียบเทียบในแตละป ทั้งนี้เพื่อใหคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (บาท)
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน
คาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จํานวน

2553

2554

9
3
3

3,544,000
1,116,000
120,000

3,576,000
1,134,000
120,000

4

80,000

80,000

นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะไดรับ
คาตั๋วเครื่องบิน คาที่พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของกรรมการและ
ผูบริหาร เพื่อคุมครองความเสี่ยงของกรรมการและผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท
แตทั้ งนี้ จะไม ใ หค วามคุ ม ครองในกรณีก ระทํา การโดยจงใจ หรือ ประมาทเลิน เล อ อยา ง
รายแรง หรือทุจริต
2. คาตอบแทนกรรมการผูบริหารระดับสูง
คา ตอบแทนผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละนโยบายที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนกําหนดในแตละครั้ง ซึ่งสอดคลองกับความรูความสามารถและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณา และนําเสนอ
จํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ในป 2554 กรรมการบริ ห าร กรรมการผู จั ด การ และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได ร ว มกั น
กําหนดคาเปาหมายของตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators :
KPIs) เพื่อนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดกําหนดใหนํา
ผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณาคาตอบแทน

ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง

2553
2554
คาตอบแทน
จํานวน
คาตอบแทน
จํานวน
(บาท)
ผูบริหาร (คน)
(บาท)
ผูบริหาร (คน)
78,359,731
10
75,903,325
10

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก รถประจํา
ตําแหนงและคาใชจายที่เกี่ยวกับรถประจําตําแหนง คารักษาพยาบาล และคาประกัน
อุบัติเหตุ
นอกจากนั้น กรรมการบางทานที่ไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย
จะไดรับ ค า ตอบแทนจากบริ ษั ท ย อ ยบางบริ ษั ท ด ว ย ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ นโยบายและการ
พิจารณาการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทยอยนั้นๆ
2553
2554
จํานวน
จํานวน
บาท
บาท
กรรมการ
กรรมการ
ไดรับในตําแหนงกรรมการของบริษัทยอย
2,512,000
1,966,000
5
4*
ไดรับในตําแหนงผูบริหารของบริษัทยอย
7,459,600
8,669,700
3
3
คาตอบแทนของกรรมการบริหารที่
ไปดํารงตําแหนงในบริษัทยอย

* ในระหวางป 2554 กรรมการบริหารทานหนึ่งไดแจงความจํานงที่ไมประสงคจะกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทยอย ดังนั้นจํานวนกรรมการบริหารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทยอยจึง
ลดลงเหลือเพียง 4 คน

4.6

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดยผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและ
หนา 84 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย นอกจากนี้ ยั ง จั ด ให มี เ อกสาร
ดังตอไปนี้ สง มอบใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
1. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ที่สําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบ ขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
2. นโยบายการกํากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
4. รายงานประจําป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขารว ม
กิ จ กรรมเพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น ความรู ด า นต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บทบาทหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอยชุดตางๆ เปนประจํา โดยเฉพาะการ
เขาอบรม DCP ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อสงเสริมใหกรรมการ
บริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปนกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียน
4.7

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปน
ตอความมั่นคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว
บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น ว า การมี ห ลั ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ เป น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ในการ
เสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดี
งาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง

4.8

ความขัดแยงทางผลประโยชน
4.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท
เพื่อปองกันไมให กรรมการ และ ผูบริหาร นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน
สวนตนและเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
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¾ กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท รวมถึงใหผูบริหารรายงานการถือ
หลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
ทั้งนี้ใหรวมถึงการปฎิบัติตาม
บทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรก
นับตอจากกรรมการผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่สี่ทุกรายและ
ใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผู จั ด การฝ า ยขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท า ซึ่ ง มี ห น า ที่ ต อ งจั ด ทํ า และส ง รายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพยของบริษัท ทั้งในนามของตนเอง คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ
ก.ล.ต.
¾ หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของ
บริษัท เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ
และหามไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือนกอนงบการเงินของบริษัทจะ
เผยแพรตอสาธารณชน
¾ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยัง
ไมไดเปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ
บริษัท ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน และ/หรือ ชักชวนผูอื่นใหซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษ
แกผูกระทําความผิด
¾ ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทําการอันเปนความผิด
อาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา บริษัทจะดําเนินการ
ลงโทษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังตอไปนี้
 ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
 ให อ อก ไล อ อก หรื อ ปลดออกจากการเป น กรรมการ ผู บ ริ ห าร ผู จั ด การหรื อ
พนักงานโดยถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ถาผูกระทําความผิดเปน
กรรมการบริษัท ใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ
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 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
4.8.2 การอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่น มีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่ อ าจจะมี ค วามขัด แย ง ทางผลประโยชน และรายการเกี่ ย วกั บ การได ม าหรื อ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน ตาม
ความหมายที่กําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใช
บังคับอยูในขณะทํารายการดังกลาว โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเครงครัด โดยบริษัท ไดกําหนดมาตรการหรือ
ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการดังกลาวดังนี้
(1) หามไมใหบุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวของกับตนได
(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการ
คาทั่วไปโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท เปนสําคัญ
(3)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว
ถา
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัท
จะต อ งจั ด ให ผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระเป น ผู ใ ห ค วามเห็ น ต อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ
ประกอบการพิจารณากลั่นกรอง กอนจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
อยางไรก็ตาม เพื่อใหธุรกรรมตางๆสามารถดําเนินไปไดตามปกติ คณะกรรมการไดอนุมัติ
ในหลักการใหผูบริหารสามารถทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับบริษัทยอย
หากธุรกรรมเหลานั้นเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1.

เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญา
ทั่ ว ไปในสถานการณ เ ดี ย วกั น ด ว ยอํ า นาจต อ รองทางการค า ที่ ป ราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ

2.

เปนรายการทดรองจายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดําเนินการตามปกติทาง
ธุรกิจ โดยมีการเรียกเก็บตามที่จายจริง
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ทั้งนี้ ผูบ ริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมที่มีข นาดเกินกวา 500,000
คณะกรรมการไดรับทราบทุกไตรมาส

บาท ให

(4) บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และ
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

4.8.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท และใหกรรมการ
และ ผูบริหาร ที่มีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัท ได
ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมี
สวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ บริษัทจึงไดกําหนด
หลักเกณฑไวดังนี้
¾ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ มีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ

กับการบริหารจัดการกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่มีขนาดของรายการมากกวา
หรือ เทากับ 5 ลานบาท หรือ 0.05% ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท
หรือบริษัทยอย แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ใหจัดทํารายงานดังกลาวตามแบบฟอรมที่
กําหนด และสงมอบใหเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการ
เกิดขึ้น
ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้ง ใหแจงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เกิดขึ้น
¾ ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานที่ไดรับตามวรรค 1 ใหประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงานนั้น
¾ กรรมการ และ ผูบริหาร ที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุม ไมสามารถ

เขารวมในการพิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะไมจัดสงเอกสาร
ในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการและผูบริหารดังกลาว
¾ ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และ แบบ 56-1
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4.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่ อ ให ง านตรวจสอบภายในมี ค วามเป น อิ ส ระ สามารถทํ า หน า ที่ ต รวจสอบได อ ย า งเต็ ม ที่
คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี
และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของ
บริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส
4.10 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว
โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความ
เสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู
พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
4.11 แผนสืบทอดงาน
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainees เพื่อ
พัฒนาความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหบุค คลดังตอไปนี้ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการผูจัดการ ในกรณีที่
กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
1. กรรมการบริหารฝายโรงงาน เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับโรงงาน ทั้งของ
บริษัท และบริษัทยอย
2. กรรมการบริหารฝายการเงิน เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ทั้งของบริษัท และบริษัท
ยอย
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5) การดูแลเรื่องการใชขอ มูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตน
ดังนี้
1. ให ค วามรู แ ก ก รรมการและผู บ ริ ห าร เกี่ ย วกั บ หน า ที่ ที่ ต อ งรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทฯรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัทฯ
ทุกไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแก
ผูอื่น รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะ
ไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน
จะเผยแพรตอสาธารณะชน
บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท
รวมถึง
บทลงโทษกรณีที่มีการฝาฝน ไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถดูไดที่ หัวขอ “การ
กํากับดูแลกิจการ” ขอ 4.8.1

6) บุคลากร
จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ
124 คน
พนักงานประจําโรงงานบางปู
307 คน
พนักงานประจําโรงงานตรัง
94 คน
รวมทัง้ หมด
525 คน
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ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 235.6 ลานบาท โดยมีลักษณะ
การจายผลตอบแทนดังนี้
- พนักงานสํานักงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และโบนัส
- พนักงานขายจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คา
คอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง คาน้ํามันรถ คาเบี้ยประกันรถ คายางรถ และโบนัส
- พนักงานโรงงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือคาแรง เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และโบนัส
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เนื่องจากบริษัทฯ ไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้ง
ผานการรับรองระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) และการรับรอง
ระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่
จังหวัดตรัง ใหเปนโรงงานสีเขียว โดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย อีกทั้งในป 2550 บริษัทไดรับ
การรับรองระบบ OHSAS 18001 ซึ่งวาดวยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก
การทํางาน ครอบคลุมแนวทางในการลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายตอพนักงานและผูเกี่ยวของ
ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนใกลเคียง
ทั้งนี้จากระบบประกันคุณภาพดังกลาว บริษัทฯไดมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการ
ทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง
นอกจากนั้น เพื่อใหองคกรมีการเติบโตอยางแข็งแรงและประสบความสําเร็จ บริษัทจึงได
เชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญเขามาพัฒนาและอบรมผูบริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุมบริษัทเพื่อให
บริษัทบรรลุเปาหมายในการสรางวัฒนธรรมองคกรระยะยาว ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability)
ทัศนคติ “เราทําได” (“Can-do” attitude)
ทํางานเปนทีม (Teamwork)
พัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement)
5. เอาใจใสพนักงาน (Take care of people)
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1.11 การควบคุมภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายในเปนกลไก
สําคัญที่ชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวยใหบริษัทดําเนิน
ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งชวยรักษาผลประโยชนและเงินลงทุนของผู
ถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปอง
ทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยใหบุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
บริษัทไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งได
กําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และสรางระบบการควบคุมภายในที่ดีแกบริษัทเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติ
ตามอยางสม่ําเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในโดยใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบ
การติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 7 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
สอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และไดมีการ
รายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเชนกัน
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1.12 รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกัน ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
ในระหว า งป บริ ษั ท มี ร ายการธุร กิ จ ที่ สํ า คั ญ กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น รายการธุ ร กิ จ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
1) รายการระหวางกันกับบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) และ

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
(หนวย: ลานบาท)

ความสัมพันธ
บริษัทยอย

มูลคารายการ
2554 2553

รายการ

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเปน

ซื้อวัตถุดิบ

1,185

780

ราคาตลาด ณ วันที่ทํา
สัญญาขาย/ราคาตาม
มติคณะกรรมการ
นโยบายปาลมน้ํามัน
แหงชาติ

- เนื่องจากน้ํามันปาลมดิบเปน
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ของบริ ษั ท และ
ห า มมี ก ารนํ า เข า ยกเว น จะ
ไดรับอนุมัติจากภาครัฐ
- ปริ ม าณน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ใน
ป ร ะ เ ท ศ บ า ง ฤ ดู ก า ล มี ไ ม
เพี ย งพอ บริ ษั ท จึ ง มี ค วาม
จําเปนตองซื้อน้ํามันปาลมดิบ
จาก UPOIC

ซื้อสินคาสําเร็จรูป

745

600

ราคาตลาดหักกําไร
สวนเพิ่มคงที่

เพื่อใหตนทุนการขายและ
บริหารของกลุมบริษัทลดลง
บริษัทจึงเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาในประเทศของ UFC

ขายสินคาและบริการ
คาเชารับ

5
2

1
2

ราคาตลาด
ราคาตลาด

รายไดคาธรรมเนียมการ
ค้ําประกันรับ

-

1

อัตรารอยละ 1.5 ตอป
ของวงเงินสินเชื่อ

เงินปนผลรับ

170

91

คาบริการในการขายและ
บริหาร

29

-

ตามอัตราที่ประกาศ
จาย
ราคาตามสัญญา
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2) รายการระหวางกันกับบริษัท ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอสดีเอ็น บีเอชดี
(หนวย: ลานบาท)

ความสัมพันธ

รายการ

มีผถู ือหุนรายใหญเปน ซื้อสินคาและ
กลุมเดียวกัน
บริการ

มูลคารายการ
2554 2553
33

31

นโยบายการ
กําหนดราคา
ราคาขายหักคาใชจาย
ทางการตลาดและ
กําไรขั้นตน

ความจําเปน
เนื่องจากในชวงปลายป 2553
จนถึงตนป 2554 เกิดการขาด
แคลนน้ํ า มั น ปาล ม และไขมั น
ป า ล ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง เ ป น
วัตถุดิบในการผลิตสินคากลุม
เนยเที ย มและไขมั น พื ช ผสม
บริ ษั ท จึ ง ซื้ อ สิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป
กลุมดังกลาวเขามาจากบริษัท
ที่เกี่ยวของ

สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัทบริษัทยอย และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
สามารถดูรายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 7

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2554 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และผลปาลมสดจาก บมจ.
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 13.95 ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และ
ผลปาลมสดทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจาก
สัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และบมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
เปนผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับ
การซื้อจากผูขายรายอื่นๆ
ในสวนของสินคายูเอฟซีนั้น บริษัทซื้อสินคาจากยูเอฟซีในราคาที่บริษัทขาย หักดวยกําไรสวนเพิ่ม
คงที่ โดยมีการกําหนดราคากันระหวางผูบ ริหารของทั้งสองบริษัทภายใตเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก
3. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทจะเขามา
ถือหุน และเปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยบริษัทมีการใชน้ํามันปาลมดิบซึ่ง
เปนวัตถุดิบหลักในปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันปาลมดิบยังไมมีความ
ชัดเจน ดังนั้น การหลีกเลี่ยงรายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อน้ํามัน
ปาลมในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจากผูขายรายอื่น
บริษัทยังคงเปนผูจัดจําหนายใหกับยูเอฟซี เนื่องจากทําใหตนทุนการขายและบริหารของกลุมบริษัท
ลดลง
หนา 94 : LSTTN

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.13 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1) ขอมูลทางการเงินโดยสรุป : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมา
- สรุปรายงานการสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี
ชื่อสํานักงาน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชี
ที่ตั้ง

โทรศัพท
โทรสาร

นายวิชาติ โลเกศกระวี
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
4451
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 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 ไมมี
เงื่อนไข
- สรุปงบการเงิน
งบการเงินรวมนี้ เปนการรวมงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 69.96 และ 98.76 ตามลําดับ

หนา 95 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2554
จํานวนเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

%

งบการเงินรวม
2553
จํานวนเงิน
%

2552
จํานวนเงิน
%

508,343
1,070,063
1,599,361
57,091
3,234,859

8.96
18.87
28.20
1.01
57.04

361,178
6,059
860,637
1,067,984
55,969
2,351,826

7.50 206,418
0.13
6,000
17.87 887,480
22.17 1,134,919
1.16
45,743
48.83 2,280,560

4.30
0.13
18.50
23.66
0.95
47.55

809
53,238
1,875,950
291,053
196,376
16,112
2,619
2,436,158
5,671,017

0.01
0.94
33.08
5.13
3.46
0.28
0.05
42.96
100.00

934
57,001
1,884,285
306,484
196,376
17,997
1,367
2,464,443
4,816,269

0.02
794
1.18
57,753
39.12 1,980,973
6.36 254,398
4.08 196,376
0.37
20,945
0.03
4,713
51.17 2,515,952
100.00 4,796,512

0.02
1.20
41.30
5.30
4.09
0.44
0.10
52.45
100.00
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2554
จํานวนเงิน

220,122
987,829
1,031,793
20,963
2,260,707

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
% จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

5.13
23.03
24.06
0.49
52.71

1,312,479 30.60
809
0.02
13,357
0.31
698,074 16.27
272
0.01
3,093
0.07
455
0.01
2,028,539 47.29
4,289,246 100.00

203,874 5.71
110,741
793,311 22.21
796,530
493,723 13.82
555,740
19,226 0.54
12,223
1,510,134 42.27 1,475,234
1,312,479
934
15,056
728,987
283
3,934
635
2,062,309
3,572,443

3.16
22.71
15.84
0.35
42.05

36.74 1,309,043 37.32
0.03
794 0.02
0.42
20.41
717,660 20.46
0.01
0.11
4,645 0.13
0.02
617 0.02
57.73 2,032,759 57.95
100.00 3,507,993 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2554
จํานวนเงิน %
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
2,200,011
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
438,561
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
50,000
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
1,037
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
68,080
ภาษีเงินไดคางจาย
65,941
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
176,594
รวมหนี้สินหมุนเวียน
3,000,224
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
135
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
85,020
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
20,468
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
56,984
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
162,607
รวมหนี้สิน
3,162,831

งบการเงินรวม
2553
จํานวนเงิน %

2552
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2552
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

38.79 1,537,110
7.73 397,053
0.88
0.02
4,774
1.20
68,080
1.16
12,109
3.11 158,370
52.90 2,177,496

31.91 1,523,000
8.24 202,790
0.10
3,779
1.41
90,476
0.25
23,178
3.29 310,056
45.21 2,153,279

31.75 1,415,000
4.23 460,208
0.08
567
1.89
40,000
0.48
6.46 116,046
44.89 2,031,821

32.99 825,000
10.73 317,458
0.01
3,659
0.93
40,000
6,669
2.71 114,617
47.37 1,307,403

23.09 815,000
8.89 227,609
0.10
2,848
1.12
40,000
0.19
14,454
3.21 210,334
36.60 1,310,245

23.23
6.49
0.08
1.14
0.41
6.00
37.35

0.00
1,177
1.50 153,100
0.36
20,468
1.00
38,695
2.87 213,440
55.77 2,390,936

0.02
5,967
3.18 144,477
0.42
20,468
0.80
27,596
4.43 198,508
49.64 2,351,787

0.12
3.01
55,000
0.43
0.58
43,358
4.14
98,358
49.03 2,130,179

567
1.28
95,000
1.01
36,077
2.29 131,644
49.66 1,439,047

0.01
4,225
2.66
58,297
1.01
27,596
3.68
90,118
40.28 1,400,363

0.12
1.66
0.79
2.57
39.92
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แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2554
จํานวนเงิน %
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
2553
จํานวนเงิน %

2552
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2552
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

820,000

14.46

820,000

17.03

820,000

17.10

820,000

19.12

820,000

22.95

820,000

23.38

241,970
5,269

4.27
0.09

241,970
5,269

5.03
0.11

241,970
5,269

5.04
0.11

241,970
5,269

5.64
0.12

241,970
5,269

6.77
0.15

241,970
5,269

6.90
0.15

103,071 1.82 102,775 2.13 102,761 2.14
1,010,014 17.81 950,775 19.74 949,206 19.79
276 0.00
4,424 0.09
4,285 0.09
2,180,600 38.45 2,125,213 44.13 2,123,491 44.27
327,586 5.78 300,120 6.23 321,234 6.70
2,508,186 44.23 2,425,333 50.36 2,444,725 50.97
5,671,017 100.00 4,816,269 100.00 4,796,512 100.00
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82,000
1.91
82,000 2.30
82,000 2.34
1,010,536 23.56 984,742 27.56 959,115 27.34
(709) (0.02)
(585) (0.02)
(724) (0.02)
2,159,066 50.34 2,133,396 59.72 2,107,631 60.08
2,159,066 50.34 2,133,396 59.72 2,107,631 60.08
4,289,246 100.00 3,572,443 100.00 3,507,993 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

2554
จํานวนเงิน
รายได
รายไดจากการขาย
เงินปนผลรับ
เงินชดเชยรับจากกรมการคาภายใน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย

%

8,885,076 98.84
153 0.00
29,092 0.32
74,907 0.83
8,989,227 100.00

7,648,761
592,069
250,209
8,491,039
498,188
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
(83,563)
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
414,625
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
(142,309)
กําไรสําหรับป
272,316

85.09
6.59
2.78
94.46
5.54
(0.93)
4.61
(1.58)
3.03

งบการเงินรวม
2553
จํานวนเงิน %

2552
จํานวนเงิน

%

2554
จํานวนเงิน

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
% จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

7,483,872 99.11
129 0.00
67,046 0.89
7,551,047 100.00

6,869,623 99.10
62,612 0.90
6,932,235 100.00

7,530,889 96.60
170,190 2.18
29,092 0.37
65,413 0.84
7,795,584 100.00

6,516,203 98.12 5,853,250 96.82
90,815 1.37
158,701 2.63
33,874 0.51
33,446 0.55
6,640,892 100.00 6,045,397 100.00

6,473,209
531,691
206,052
7,210,952
340,095
(44,619)
295,476
(75,261)
220,215

5,716,026
439,063
203,894
6,358,983
573,252
(56,977)
516,275
(111,397)
404,878

7,150,254 91.72
334,025 4.28
124,665 1.60
7,608,944 97.61
186,640 2.39
(52,199) (0.67)
134,441 1.72
134,441 1.72

5,920,802
316,933
124,850
6,362,585
278,307
(21,538)
256,769
(33,765)
223,004

85.73
7.04
2.73
95.50
4.50
(0.59)
3.91
(1.00)
2.92
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82.46
6.33
2.94
91.73
8.27
(0.82)
7.45
(1.61)
5.84

89.16 5,142,542 85.07
4.77
293,977 4.86
1.88
128,888 2.13
95.81 5,565,407 92.06
4.19
479,990 7.94
(0.32) (21,284) (0.35)
3.87
458,706 7.59
(0.51) (57,997) (0.96)
3.36
400,709 6.63

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

2554
จํานวนเงิน

%

งบการเงินรวม
2553
จํานวนเงิน %

2552
จํานวนเงิน

(125)
(125)
272,191

140
140
220,355

168,181

198,961

358,331

104,135
272,316

21,254
220,215

46,547
404,878

168,056

199,101

104,135
272,191

21,254
220,355

0.21

0.24

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

%

2554
จํานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
%
จํานวนเงิน %
จํานวนเงิน

(125)
(125)
134,316

139
139
223,144

134,441

223,004

134,316

223,144

0.44

0.16

0.27

0.49

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000
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400,709

%

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

2554

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
414,625
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงิน
สดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
237,164
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
425
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาลดลง
1,223
791
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ
3,010
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยตั้งเพิ่ม (โอนกลับ)
133
ขาดทุนจากการตัดจําหนายตนทุนสวนปาลม
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
40,415
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
(153)
กําไรจากการจําหนายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและ
(4,868)
อุปกรณ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
(275)
78,891
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
771,381
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
(208,296)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(529,349)
สินคาคงเหลือ
(372)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(1,252)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
44,993
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
31,610
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(22,126)
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
86,590
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
(77,634)
(90,204)
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(81,247)

295,476

516,275

134,441

256,770

458,706

212,816
2,091
(71)
757
(9)
167
8,481
(129)

185,891
85,812
(8,979)
(666)
(256)
266
5,839
7,776
24,727
- (170,036)
(153)

64,869
2,200
(416)
8,481
(90,686)
(129)

55,859
(10,289)
(50)
7,776
(158,701)
-

(903)
(228)
40,524

(4,529)
295
52,660

(694)
(160)
49,306

(6)
(104)
18,913

(1,478)
(378)
18,147

558,972

754,972

122,843

259,891

369,594

26,831
71,570
(12,632)
3,346

26,286 (193,696)
6,633 (538,336)
30,928
(291)
(2,412)
180

1,270
62,433
(7,193)
(18)

57,482
(39,299)
10,164
150

125,624
(63,123)
(3,561)
707,027
(39,604)
(86,433)

(149,138) 147,502
33,264
14,811
- (17,446)
700,533 (464,434)
(56,067) (48,331)
(98,169)
(8,115)

64,457
(65,506)
315,334
(18,047)
(41,550)

(105,362)
54,038
346,767
(21,142)
(43,543)

580,990

546,297 (520,879)

255,737

282,082

หนา 101 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2552

2554

งบการเงินรวม
2553

6,059
153
(202,384)
(16,705)
-

(59)
(3,436)
129
(179,059)
(14,305)
14,480

(6,000)
(441,367)

6,422

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจําเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนสวนปาลมเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
ซื้อสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลจาย

เงินสดสุทธิจาก (ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

-

170,036
153
(57,423)
-

(3,436) (174,981)
90,686 158,701
129
(95,527) (288,192)
6,672
-

(1,192)
(207,646)

4,356
(948)
(178,842)

6,836
(699)
(441,229)

1,433
(411)
113,789

503
2,427
5,700
(486)
(346)
(1,460) (296,691)

662,900

14,110

56,000

590,000

10,000

50,000
(4,780)
(68,080)
(10,760)
3,067
(196,289)
436,059

(3,794)
76,704
(90,476)
(243,932)
(247,388)

147,165
361,178
508,343

154,760
206,418
361,178

หนา 102 : LSTTO

79,000

(3,593)
(3,658)
(2,848)
(2,696)
98,297
76,704
98,297
(79,957) (40,000) (40,000)
19
(232,574) (123,003) (205,000) (164,018)
(161,808) 423,338 (161,145)
10,582
(56,740)
263,158
206,418

16,248
203,874
220,122

93,133
110,741
203,874

(4,027)
114,768
110,741

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบการเงินรวม
2554
2553
2552

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2552

508,343

361,178

206,418

220,122

203,874

110,741

22,788
4,043
-

26,576
5,320
-

32,961
1,112
10,865
1,061

504
-

5,272
-

3,272
1,061

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย:
ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
ซื้ออุปกรณตามสัญญาเชาทางการเงิน
โอนตนกลาปาลมไปบัญชีสินคาคงเหลือ
โอนคอมพิวเตอรซอฟทแวรไปบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน

หนา 103 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)
งบการเงินรวม
2554
2553
2552
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.08
1.08
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.53
0.56
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
(0.03)
0.27
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
8.90
8.57
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
41
42
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ (เทา)
12.26
10.59
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)
30
34
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
22.07
24.29
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
17
15
CASH CYCLE (วัน)
54
62
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
13.91
13.50
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
5.54
4.50
อัตรากําไรสุทธิ (%)
1.87
2.63
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
11.04
9.04
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
5.19
4.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
14.48
10.69
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.71
1.57
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
1.26
0.99
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
9.26
13.54
อัตราการจายเงินปนผล (ตามปท่จี าย) (%)
อัตราการจายเงินปนผล
(ตามงวดผลการดําเนินงาน) (%)

ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามปท่จี าย) (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (บาท)

หนา 104 : LSTTO

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2552

1.06
0.51
0.27
7.56
48
9.67
37
20.47
18
68

1.11
0.59
(0.31)
8.36
44
43.85
8
18.39
20
32

1.16
0.76
0.20
8.20
44
42.78
9
22.76
16
37

1.13
0.69
0.22
7.14
50
45.05
8
18.32
20
39

16.79
8.27
5.17
17.17

5.05
2.39
1.72
6.26

9.14
4.19
3.36
10.52

12.14
7.94
6.63
20.14

8.57
19.39
1.47

3.42
18.84
1.98

6.30
30.51
1.88

12.07
66.44
1.82

0.96
14.33

0.99
5.47
93.75

0.67
18.01
91.93

0.66
29.36
40.93

50.00

55.16

51.16

2.63
0.16
0.15
0.08

2.60
0.27
0.25
0.15

2.57
0.49
0.20
0.25

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
2.1 ภาพรวมทางดานธุรกิจ
1. เรื่องเดนของสินคา
น้ํามัน
ราคาน้ํามันปาลมในป 2554 โดยเฉลี่ยสูงขึ้นจากป 2553 โดยเฉพาะในชวงไตรมาสแรกของป แมวา
ปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดจะสูงสุดเปนประวัติการณกวา 10 ลานตัน สงผลใหปริมาณน้ํามันปาลมใน
ระบบมีกวา 1.8 ลานตัน ในป 2554 คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ํามันพืชบริโภคไดปรับเพดานราคา
จําหนายปลีกน้ํามันปาลม 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม (ปรับขึ้น) และกรกฎาคม (ปรับลง) นอกจากนั้นกระทรวง
พลังงานยังมีนโยบายการปรับสูตรการผลิตไบโอดีเซลใหมีความยืดหยุนมากขึ้นเพื่อสอดคลองกับปริมาณน้ํามัน
ปาลมที่มีอยูในระบบ จะเห็นวาการที่ภาครัฐกําหนดใหมีการปรับสูตรการผลิตไบโอดีเซลนั้น นับเปนเครื่องมือ
ทางออมในการควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันปาลมในประเทศ นอกเหนือจากการกําหนด
หลักเกณฑการนํา เขาน้ํามันปาลมและการควบคุมราคาจําหนายปลีกโดยตรง อยางไรก็ต าม บริษัท ยังคง
พยายามรักษาสัดสวนยอดขายระหวางชองทางคาปลีกสมัยใหมและรานสะดวกซื้อ รานคาปลีกแบบดั้งเดิม ฟูด
เซอรวิส และกลุมลูกคาอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารกําไรใหอยูในระดับเหมาะสม
สําหรับตลาดน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพ ก็เติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 บริษัทไดวางตลาดน้ํามันพืช
ภายใต ตราสินคา “เนเชอเรล” อีก 2 ประเภท ไดแก น้ํามันรําขาวบริสุทธิ์ 100% (Oryzanol 6,000 ppm) และ
น้ํามันคาโนลาบริสุทธิ์ 100% เพื่อสรางความหลากหลายและเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคอีกทางหนึ่ง
เนยเทียมและไขมันพืช
บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑเนยเทียมและไขมันพืชมาอยางตอเนื่อง ทั้งทางดานคุณภาพและบรรจุ
ภัณฑที่ทันสมัย ในป 2554 บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมภายใตตรา ‘บัตเตอรครีม’ และวางตลาดสินคาใน
เดือน กุมภาพันธ ผลิตภัณฑใหมชนิดนี้มีลกั ษณะเฉพาะเปนสูตรผสม 2 in 1 พรอมใชงานทันที ซึ่งสามารถชวย
เพิ่มประสิทธิภาพพรอมลดขั้นตอนและเวลาในการทําเบเกอรี่ใหแกผูประกอบการ หลังจากการวางตลาดไป
ระยะเวลาหนึ่ง บริษัทไดจัดกิจกรรม แขงขันการตกแตงหนาเคก THAILAND BAKING MASTER 2011 ใน
เดือนตุลาคม รวมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสมาคมพอครัว
ไทย โดยเปดรับสมัครผูเขาแขงขันทั่วประเทศ เขาชิงเงินรางวัลกวา 300,000 บาท ภายใตเงื่อนไขที่บริษัท
กําหนดใหผูแขงขันทําขนมเคกขนาด 3 ปอนด โดยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก เนยเทียมตรา ‘เซสท โกลด’
สําหรับทําเนื้อขนม และผลิตภัณฑใหมตรา ‘บัตเตอรครีม’ สําหรับแตงหนาเคก
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ทั้งนี้มูลคายอดขายในป 2554 มีการอัตราขยายตัวที่ดี โดยมีมูลคารวมทั้งกลุมเนยเทียมและไขมันพืช
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 โดยบริษัทยังคงสามารถรักษาความเปนผูนําในตลาด
ผลิตภัณฑเนยเทียมและไขมันพืชในชองทางรานเบเกอรี่
บริษัทคาดการณวาในป 2555 มูลคายอดขาย ของผลิตภัณฑในกลุมนี้จะมีอัตราการขยายตัวประมาณ
รอยละ 5-10 เทียบเคียงกับระดับอุตสาหกรรมโดยรวม โดยเนยเทียมตรา เซทส และไขมันพืชผสมตรา ใบไม
ทอง ยังคงจะเปนผลิตภัณฑที่มียอดขายสูงที่สุดในกลุมนี้
ผลิตภัณฑผักผลไมแปรรูปและเครื่องดื่ม
ยอดขายของผลิตภัณฑผลไมและผักแปรรูปเติบโตเปนอยางมาก ผลกระทบจากวิกฤตน้ําทวมทําให
เพิ่มอุปสงคในการบริโภคสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปบรรจุกระปองตรา UFC
UFC ไดรับความสําเร็จอยางสูงในการวางตลาดผลิตภัณฑใหม UFC โฮมซอยสูตรผสมเม็ดแมงลัก ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทําใหยอดขายและผลกําไรของกลุมผลิตภัณฑ
เครื่องดื่ม UFC เติบโตขึ้นเปนอยางมาก สําหรับในตลาดสงออกก็ไดมีการนําผลิตภัณฑใหม น้ํามะพราวพรอม
ดื่มในบรรจุภัณฑ Tetra Pack ขนาด 1 ลิตรซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางสูงในตลาดตางประเทศ
แมในขณะนี้มีผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑใหมๆจากบริษัทคูแขงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง UFC จะยังคง
สรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆเพื่อนําเสนอใหแกผูบริโภคตอไป
ซอสและเครื่องปรุงรส
กลุมบริษัทไดเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นของสินคาซอสและเครื่องปรุงรสเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค ตามกระแสของการทําอาหารรับประทานเองในครัวเรือนที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
สินคาใหมนี้มีจุดขายเรื่องรสชาติตนตํารับไทยแทและคุณภาพของวัตถุดิบที่คัดสรรมาอยางดี จนไดเปนซอสผัด
ไทย ซอสเปรี้ยวหวาน โดยมุงเนนตลาดหลักไปที่ชองทางคาปลีกแบบดั้งเดิม รวมทั้งเครื่องแกงเขียวหวานและ
เครื่องแกงเผ็ดสําหรับตลาดสงออก
2. การขายและการกระจายสินคา
ตลาดในประเทศ
ก) ชองทางคาปลีกสมัยใหมและรานสะดวกซื้อ: คาดวาทิศทางธุรกิจคาปลีกยังคงมีการควบรวมและซื้อ
กิจการอยางตอเนื่องโดยประกอบการรายใหญ รวมถึงการขยายตัวของสาขาที่เพิ่มขึ้นแตในรูปแบบรานคาขนาด
เล็กลง และสืบเนื่องจากคาดําเนินการที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในเรื่องของคาใชจายดานการขนสง (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงน้ําทวมป 2554) รวมทั้งตนทุนวัตถุดิบและตนทุนในการดําเนินงานตางๆ ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อ
รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางดานยอดขายและกําไรอยางยั่งยืนในชองทางการขายนี้ จึงตองมีการบริหาร
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จัดการในสวนของตนทุนและคาใชจายทั้งระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ใหมีความสอดคลองกันอยางมี
ประสิทธิภาพ
ข) รานคาสงและปลีกแบบดั้งเดิม: ปจจุบันรานคาสงและแบบดั้งเดิมยังคงเปนชองทางที่สําคัญในการ
กระจายสินคา ทางบริษัทไดจัดหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงการกระจายสินคาอยางตอเนื่อง และไดริเริ่ม
โครงการเพิ่มการกระจายสินคาเขาไปยังชองทางการขายปลีกและสงซึ่งมีอยูในปจจุบันใหมีความหลากหลาย
เพิ่มขึ้นรวมทั้งไดเ พิ่มรานคาใหมเ ปนการขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น ซึ่งชว ยเรงใหธุรกิจเติบโตเพิ่มขึ้น มี
ความสามารถทางการแขงขัน และสรางผลกําไรใหกับบริษัทอยางแทจริง
ค) ฟูดเซอรวิส: ธุรกิจในชองทางการบริการรานอาหารจานดวน (QSRs) ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง
โดยเราสามารถรักษาฐานธุรกิจซึ่งสวนหนึ่งอยูในรูปแบบการประมูลไดอยางดี ดังนั้นจึงเชื่อวายังสามารถรักษา
ฐานธุรกิจปจจุบันใหสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง และในขณะเดียวกันเราก็จะมองหาพันธมิตรอื่นๆที่มีโอกาส
ทางธุรกิจรวมกันเพิ่มเติมดวย รวมถึงการขยายชองทางไปยังกลุมธุรกิจประเภทกลุมโรงแรม ภัตตาคาร และจัด
เลี้ยง (HORECA) และรานเบเกอรี่ โดยผานตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง ซึ่งถือเปนอีกกลยุทธหนึ่งในการขยาย
ธุรกิจ เพื่อใหเขาถึงกลุมธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น
ตลาดตางประเทศ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแตกตางไปจากเดิมเปนอยางมากของประเทศไทยในป 2554 สงผล
กระทบตอวัตถุดิบผักและผลไมทั้งดานระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและปริมาณที่ไมคงที่เหมือนปที่ผานๆมา สงผล
ใหบริษัทยูเอฟซีตองปรับราคาสินคาสําเร็จรูปตามสภาพของตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากองคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการ
ผลิต ลูกคาหลายๆรายโดยเฉพาะลูกคาในกลุมประเทศที่ไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ํา เชน
สหรัฐ หรือ ยุโรป ตางตอบโตการขึ้นราคานี้ในลักษณะตาง ๆ กัน โดยบางรายใชวิธีการลดจํานวนคําสั่งซื้อ หรือ
หันไปสั่งซื้อจากแหลงผลิตอื่นๆ สงผลใหมูลคาการสงออกของบริษัทในปนี้ลดลงในบางสวน
อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงมุงมั่นสําหรับโครงการทาทายใหมๆตอไป เชน การพัฒนาตราสินคาของ
บริษัทฯ ในตางประเทศ ซึ่งประเทศที่มียอดขายและสวนแบงตลาดของตราสินคาบริษัทฯเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปที่ผานๆมา โดยเฉพาะกลุมประเทศในแถบเอเชีย
สินคาใหมที่ทางบริษัทฯนําออกสูตลาด คือน้ํามะพราว 1 ลิตรในกลอง Tetra Pak มีสวนในการทําให
ยอดขายตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น และทางบริษัทฯคาดหวังวาในป 2555 สินคาตัวนี้จะเปนตัวหลักที่ทําให
ยอดขายของสินคากลุมเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
เชนเดียวกับบริษัทยูเนี่ยนฟรอสท ทางบริษัทเองก็ไดรับผลกระทบดานจํานวนวัตถุดิบที่ลดลงจาก
ปญหาสภาพอากาศดังกลาว รวมถึงอุปสรรคจากการแข็งคาของคาเงินบาทโดยเฉลี่ย 4-5% อยางไรก็ตาม
บริษัทยังสามารถผลักดันยอดขายใหดีขึ้นไดจากปที่ผานมา โดยมีรายไดจากการขายสินคาทั้งตลาดในและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะความตองการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นจาก มะมวง สตรอเบอรรี่ และเมล็ดขาวโพดหวาน
แชแข็ง รวมถึงถั่วแระขนาดบรรจุ 500 กรัม ภายใตตราสินคายูเอฟซี ภายใตชองทางการจําหนายผานรานคา
ปลีกขั้นนําตางๆ
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2.2 ภาพรวมทางดานการปฏิบัติงาน
1) การเพิ่มกําลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
• โรงกลั่นน้ํามันพืชในนิคมอุตสาหกรรมบางปูไดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยเขารวม
โครงการ “เพิ่มผลิตภาพอยางมีนวัตกรรม EDIPP” (ENTREPRENEURS DEVELOPMENT
FOR INNOVATIVE PRODUCTIVITY PROGRAMME) ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี เขามาให
คําแนะนํา มีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มความสามารถของผูประกอบการในการวิเคราะหความ
ตองการ การวางแผน การเลือกใช การจัดการเทคโนโลยีอยางเหมาะสม การเพิ่มอัตราการผลิต
การลดตนทุนและการลดของเสีย โดยโรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดใชวิธีการลดตนทุนแบบมี
นวัตกรรมทั้งสิ้น 17 โครงการ และสามารถลดตนทุนไดประมาณ 21.4 ลานบาทตอป
• โรงงานสกั ด น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ที่ จั ง หวั ด ตรั ง และโรงงานสกั ด น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ของบริ ษั ท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ที่จังหวัดกระบี่ไดเขารวม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย
เทคนิค Lean Manufacturing และ Total Productive Maintenance (TPM) กับศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดหวัดสุราษฎรธานี รวมกับ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
(ส.ส.ท.) โดยมีผูเชี่ยวชาญของ ส.ส.ท. มาใหคําปรึกษา โดยการระบุและกําจัดความสูญเปลาใน
กระบวนการตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพและคุณภาพ ทําใหตนทุนการ
ผลิ ต ลดลง พร อ มกั บ นํ า ความรู ดั ง กล า วมาแก ไ ขป ญ หาในกระบวนการของโรงงาน การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณในกระบวนการผลิตอยางเปนระบบตามแนวทางของ TPM
โดยเน น การบํ า รุ ง รั ก ษาด ว ยตนเองของพนั ก งานในฝ า ยผลิ ต เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของโรงงานใหมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ไดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจน
สามารถเพิ่มยอดการผลิตสําหรับ มะมวงบรรจุกระปองเพื่อการสงออกจาก 176 ตูเปน 226 ตู
อีกทั้งเพิ่มกําลังการผลิตโดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยปรับปรุงกระบวนการผลิตสําหรับการผลิต
เงาะบรรจุกระปอง เปนรอยละ 170 จากปที่ผานมา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มี
มากขึ้นตามลําดับ
ไดเ ขารวมโครงการ “พัฒนา
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการแขงขันดวยกระบวนการเพิ่มผลผลิตภาพ
MDICP-PIA” (Manufacturing Development to Improve Competitiveness ProgrammeProductivity Improvement Approach) ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุสาหกรรม
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพเขาสูมาตรฐานสากลและสามารถแขงขันไดใน
ตลาด นอกจากนั้น UFC นครปฐมยังไดติดตั้งเครื่องจักรใหมสําหรับการผลิตนมถั่วเหลืองอีก
ดวย
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปางไดจัดกิจกรรมกลุมโดยระดมความคิดจาก
พนักงาน (Small group activity) มีหัวขอการปรับปรุง ไดแก Cost reduction, Quality,
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Safety, Productivity และ Energy saving ซึ่งไดรับความสนใจจากพนักงานในการเขารวม
โครงการดังกลาว และมีกิจกรรมกลุมยอยที่สมัครเขารวมจํานวน 50 กลุม สามารถประหยัดเงิน
ไดเปนจํานวนประมาณ 3 ลานบาท เชน ลดการใชลมในการเปาแหงขวดเตาเจี้ยว, ลดความ
เสียหายจากการจัดเก็บกระปองขนาด 108 oz เปนตน
2) การไดรับรางวัลและการรับรองตามมาตรฐานตางๆ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
• โรงกลั่นน้ํามันพืชในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานประกอบการนํารองใน
พื้นที่นิค มอุตสาหกรรมบางปูในโครงการประยุกตใ ชตัว ชี้วัดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเ วศ
(Eco-Efficiency Indicator) ของการนิคมอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โดยมี
ระยะเวลาดําเนินโครงการ กุมภาพันธ - กรกฎาคม 2554 เพื่อนําแนวคิดประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศไปประยุกตใชภายในองคกรในการจัดทําฐานขอมูลและแนวทางในการจัดทําบัญชี
รายการกาซเรือนกระจก (GHG Inventory) และเตรียมความพรอมในการทํา Carbon
Footprint ของผลิตภัณฑขององคกรในอนาคต เพื่อยกระดับโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมเขาสู
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco-Industry)
• โรงกลั่ น น้ํ า มั น พื ช นิ ค มบางปู โรงงานสกั ด น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ จั ง หวั ด ตรั ง ของบริ ษั ท ล่ํ า สู ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางยั่งยืนดวยระบบ
การบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนเจาของโครงการและมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการพลังงานมาเปนที่ปรึกษา โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีเปาหมายใหสามารถลดการใชพลังงานลงไดเฉลี่ยรอย
ละ 10 ตอราย
• โรงกลั่นน้ํามันพืชล่ําสูงในนิคมบางปู และโรงงานที่จังหวัดลําปางของบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท
จํากัด และ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry) แสดงใหเห็นถึงการประกอบการอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยิ่งยืน โดยมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ทั้งที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดลําปางผานการตรวจ
รับรองวามีระบบการจัดการที่เปนไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) จากผูตรวจรับรองอนุญาต นอกเหนือจากโรงกลั่น
น้ํามันพืชที่นิคมบางปู โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดตรัง โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและ
สวนปาลมของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ที่ไดรับการรับรองมากอน
หนานี้
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• บริษัท ยูเ นี่ยนฟรอสท จํากัด จังหวัดลําปาง ไดใ หความสําคัญ ของปญหาแรงงานและการ
ปรับตัวของคาแรงงานที่กําลังถีบตัวสูงขึ้นอยางมาก โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหใช
เครื่องจักรทดแทนแรงงานใหมากขึ้นเชน การใชเครื่องตัดขาวโพดออน, เครื่องเขยาเศษ คัด
แยกเศษผักผลไมกอนการบรรจุสินคา
• บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด จังหวัดลําปาง ไดทําการศึกษาการปลอยกาซเรือนกระจกออก
จากผลิตภัณฑถั่วเหลืองฝกสดแชแข็ง ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ รวมตั้งแตการไดมาซึ่ง
วัตถุดิบ การเพาะปลูก การขนสงวัตถุดิบมายังโรงงาน กระบวนการผลิต การขนสงเพื่อสงออก
ซึ่งจะเปนการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกตามรูปแบบการประเมินแบบ Business-toBusiness (B2B) โดยคํานวณออกมาในรูปของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา พบวาผลิตภัณฑ
ถั่ว เหลืองฝกสดแชแข็งสูต รเกลือ บรรจุถุง M-PET
ขนาด 400 กรัมมีการปล อยกาซ
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาทั้งสิ้น 1.29 กิโลกรัม คาคํานวณที่ไดนี้ไดรับการทวนสอบจากผู
ทวนสอบอนุญาติที่ขึ้นทะเบียนกับ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
หรือ อบก. ทําใหทางบริษัทไดรับการขึ้นทะเบียน "คารบอนฟุตพริ้นท" ในผลิตภัณฑดังกลาว
กับ อบก. ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2554
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2.3 ภาพรวมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
1) กลุมบริษัทรวมบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
มหาอุทกภัยในเขตภาคกลางและกรุงเทพ
พนักงานบริษัทล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ อันประกอบดวย สํานักงานใหญในเขต
กรุงเทพ โรงกลั่นน้ํามันพืชล่ําสูงในนิคมบางปู โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจังหวัดตรัง โรงงานอาหารสากลจังหวัด
นครปฐม และจังหวัดลําปาง ไดรวมกันบริจาคเงิน อาหารและสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนในชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑของบริษัทผานหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐ และ เอกชน นอกจากนี้ทางบริษัทยังไดจัดหาที่พัก
ใหกับพนักงานและครอบครัวที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ดวย
อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต
ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2554 ไดเกิดอุทกภัยในจังหวัดภาคใตบริษัท สหอุสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) ซึ่งมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมและสวนปาลมในจังหวัดกระบี่และสุราษฎรธานี และโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลม บริษั ท ล่ํา สู ง ในจัง หวั ด ตรั ง ได ม อบสิ่ง ของที่จํ า เป น ในชี วิต ประจํา วั น อาหาร และเงิ น แก พนั ก งานที่
ครอบครัวประสบอุทกภัยรวมทั้งชุมชนในบริเวณใกลเคียงดวย
2) โครงการปลูกปาลมน้ํามันในโรงเรียน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ได
ตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกปาลมน้ํามันตามหลักวิธีการปฎิบัติที่ถูกตองและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยใชสถานศึกษาเปนศูนยกลางเพื่อใหความรูและฝกอบรมนักเรียน ครู อาจารยและเกษตรกรที่เกี่ยวของใหมี
ความรูความชํานาญเรื่องปาลมน้ํามัน สามารถสรางรายไดที่ยั่งยืนใหกับโรงเรียน ปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคา
ของอาชีพเกษตรกรรมปาลมน้ํามัน และสงเสริมการมีสวนรวมตอการพัฒนาชุมชน โครงการนี้ทางบริษัทไดเขา
ไปแนะนําตั้งแตการเตรียมพื้นที่ในการปลูก มอบตนกลาปาลมน้ํามันพันธุซีหราด การบํารุงรักษา ตลอดจนการ
เก็บเกี่ยว อนึ่งปาลมน้ํามันพันธุซีหราดนี้เปนสายพันธุที่ไดรับการพัฒนามานานกวา 50 ป โดดเดนในเรื่องความ
เทื่ยงตรงของสายพันธุ ผลผลิตสูงและลําตนที่สูงชาสะดวกตอการเก็บเกี่ยว จัดจําหนายโดยบริษัท สยามเอลิท
ปาลม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ปาลมเอลิทแหงประเทศฝรั่งเศส
การดําเนินโครงการปลูกปาลมน้ํามันในโรงเรียนนี้ดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 2 (อายุโครงการ 3 ป) โดยป 2554
มีจํานวนโรงเรียนที่เขารวมรวมทั้งหมด 24 โรงเรียน
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3) โครงการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปน
สมาชิกของ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ซึ่งเปนองคการที่สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน
และผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน บริษัทเปนสมาชิกของคณะทํางานเฉพาะกิจในการจัดทํารางมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และแนวปฎิบัติสําหรับประเทศไทย เพื่อเปนบรรทัดฐานสําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ชาวสวนปาลมทั้งขนาด
ใหญ ตลอดจนเกษตรกรรายยอยในการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบ RSPO ตั้งแตป 2552 บัดนี้การ
จัดทํารางไดเสร็จสิ้นลงแลวและผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริหาร RSPO (RSPO EB) โดยมี
การประชาสัมพันธอยางเปนทางการตอสาธารณะเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554.
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) อยูในระหวางการนํารางนี้ไปใชปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ
รวมทั้งมีการปฏิบัติที่มากไปกวาขอกําหนด เชนการทําฝายน้ําลนเพื่อกักเก็บน้ํา การปลูกไมยืนตนเพื่อเปนแนว
ปองกันพายุหรือคลื่นลมแรงที่จะทําอันตรายกับตนปาลม นอกจากนี้ยังนําไปใหความรูกับเกษตรกรรายยอยโดย
การแนะนํา ฝกอบรม พามาดูงานสวนของบริษัท ใหคําปรึกษาและกํากับการปฎิบัติกับกลุมเกษตรกรรายยอยที่
สงผลปาลมสดใหกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบของบริษัท โดยคาดวาทางบริษัทจะขอการรับรองในผลิตภัณฑ
น้ํามันปาลมวาเปนไปตามมาตรฐาน RSPO ภายในป 2555 ศกนี้ โดยจะขอการรับรองทั้งสวนปาลมและโรงงาน
สกัดของบริษัทและสวนปาลมของเกษตรกรรายยอยที่อยูในโครงการนี้ สวนบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ก็จะขอการรับรองในสวนโรงกลั่นน้ํามันพืชที่บางปู
4) การไดรับการยอมรับในการดําเนินกิจกรรม CSR ดีเดน
โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดรับรับโลและเกียรติบัตร จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการสงเสริม
ใหเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอยางยั่งยืน และ โครงการสงเสริมสถานประกอบการรวมพลัง
สรางความรับผิดชอบตอสังคมเปนสุขอยางยั่งยืน นอกจากนี้ โรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่จังหวัดตรัง ของล่ําสูง
ก็ไดรับโลเชิดชูเกียรติภาคธุรกิจเดนที่ดําเนินการกิจกรรม CSR ดีเดน ประจําจังหวัดตรัง โดยรางวัลดังกลาว
เปนการคัดเลือกโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
5) การสงเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย และการจัดแขงขันกีฬาแกเยาวชนในทองถิ่น
กลุมบริษัทล่ําสูง ที่มีโรงงานตั้งอยูในชุมชนตางๆไดจัดกิจกรรมขึ้นภายในโรงงาน และเขารวมกิจกรรมกับชุมชน
ท อ งถิ่ น เป น ประจํ า เพื่ อ ส ง เสริ ม และรั ก ษาวั ฒ นธรรม ประเพณี อั น ดี ง ามของไทยไว และยั ง เป น การสร า ง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน เชน กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูบริหาร ผูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต ถวายเทียนพรรษา
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เนื่องในวันเขาพรรษา รวมทําบุญถวายกฐิน รวมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบของภาคใต รวมสืบสาน
ประเพณีลองสะเปา (ลอยกระทง) ของชาวลานนาในภาคเหนือ เปนตน นอกจากนั้น ยังมีการจัดแขงขันกีฬา
ใหแกเยาวชนในทองถิ่นอีกดวย เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด
6) โครงการล่ําสูงสอนอาชีพชุมชน
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง การมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู ใ กล โ รงกลั่ น น้ํ า มั น พื ช ของตนเองในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปู จึงไดจัดโครงการสอนอาชีพแกชุมชนในการทําขนม นอกจากนี้ยังมีการใหความรูในการ
เลือกใชน้ํามันพืชอยางถูกตองและอันตรายของการบริโภคน้ํามันที่มีการใชซ้ํา และมีการแนะนําผลิตภัณฑของ
กลุมบริษัทล่ําสูงรวมทั้งแจกตัวอยางน้ํามันใหทดลองใช โดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันอาทิตยซึ่งคนในชุมชนจะมี
เวลาวางที่จะเขารวมได สวนพนักงานนั้นเปนผูที่มีจิตอาสาในการสละเวลาพักสวนตัวมาเขารวมโครงการ
7) กิจกรรมการดูแลสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดเขา
รวมกับทองถิ่น ชุมชน ในการดูแล ฟนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
• พนักงานโรงกลั่นน้ํามันพืชนิคมบางปูไดเขารวมกิจกรรมการปลูกปาชายเลนที่สมุทรปราการ
• พนักงานของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันปลูกตนไมในโครงการ
“ทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว” ที่ตําบลหวยยูง จังหวัดกระบี่
• พนักงานของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดตรังของล่ําสูงไดเขารวมโครงการตางๆหลายโครงการ
เชน การปลูกปาและปลอยพันธุปลา ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวนตําบลกะลาเส ณ บานพรุเตย และ
ไดเขารวมเครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอมกะลาเส-เขาไมแกว ในการปลอยปลาเพื่อคืนธรรมชาติ
ใหกับแหลงน้ํา พัฒนาทําความสะอาดคลองกะลาเส รวมกับ ผูใหญบานหมู 2 และผูนําชุมชนในการ
ปลูกตนสาคูและสรางฝายน้ําลน บริเวณขางลําคลอง รวมกับเทศบาลควนกุนพัฒนาสิ่งแวดลอมบริเวณ
วัดเจริญรมเมือง
8) การบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย
กลุมบริษัท ล่ําสูงไดจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต อวัยวะ รางกาย ดวงตา เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอทุกปโดยรว มกับ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลในบริเวณใกลเ คียงกับ สํานักงาน หรือ
โรงงานที่ตั้งอยูในทองที่ตางๆ โดยพนักงานที่มีจิตศรัทธาอุทิศตน และตองการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมไดให
ความสนใจและรวมมือในการบริจาคในแตละครั้งเปนจํานวนมาก
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9) โครงการล่ําสูงอาสาพัฒนาบานเกิด
โรงกลั่ น น้ํ า มั น พื ช บางปู ต ระหนั ก ดี ว า พนั ก งานที่ ม าทํ า งานในบริ ษั ท ซึ่ ง อยู ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู เ ป น
เวลานานนั้นสวนใหญมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดที่ยังหางไกลความเจริญ จึงไดจัดโครงการกลับไปพัฒนาบาน
เกิด และในปแรกนี้ไดจัดสรางหองน้ํา โดยบริษัทไดจัดซื้อวัสดุและใชแรงงานของพนักงานที่มีจิตอาสารวมกับ
ชาวบานสรางหองน้ํา ถวายวัดศรีประชานิมิต ณ. บานหนองบัวบาน ต. หนองบัวบาน อ. จตุรัส จ. ชัยภูมิ
10) การจัดใหมีการบรรยายธรรมะ
กลุมบริษัทล่ําสูงไดตระหนักถึงความเครียดจากการทํางาน จึงไดจัดใหมีการบรรยายธรรมะขึ้นเพื่อใชธรรมะใน
การจัดการกับปญหาตางๆ ทั้งนี้ยังเปนการสงเสริมและเผยแพรพระพุทธศาสนา ใหพนักงานมีความรูและ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน โดยมีการจัดบรรยายขึ้นที่สํานักงานบางนาเรื่อง ”ธรรมะกับการทํางาน” บรรยายโดย
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และมีการจัดบรรยายขึ้นที่โรงกลั่นน้ํามันพืช นิคมบางปู เปนจํานวน 3 รุน ประมาณ
120 คน ในหัวขอ “ชีวิตเบิกบานการงานเปนสุข” บรรยายโดยพระมหาธนเดช ธัญมปญโญ หัวหนาฝาย
ฝกอบรม คายใตรมพระพุทธธรรม วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท กรุงเทพ
11) Big Cleaning Day
Big Cleaning Day จัดขึ้น ณ สํานักงานบางนา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 โดยพนักงานและผูบริหารทุกระดับ
รว มกันทํากิจ กรรมนี้ เพื่อ ใหพนัก งานไดมีสว นรว มในการทํา ใหบ รรยากาศสถานที่ทํา งานสะอาดและเป น
ระเบียบ ลดขยะและสิ่งไมจําเปน แลวยังสามารถหมุนเวียนพื้นที่ใชสอยไดอยางมีปะสิทธิภาพ ในครั้งนี้พนักงาน
ได รู จั ก การทํ า งานเป น ที ม สํ า นั ก งานมี ค วามน า อยู และมี พื้ น ที่ ใ ช ป ระโยชน ม ากขึ้ น ช ว งเที่ ย งพนั ก งาน
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ดวยเมนู อาหารเจ ลดละ ชีวิตสัตวโลก รวมกัน สวยงามทั้งสถานที่ทํางาน
และเบิกบานใจไปดวยกัน
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2.4 ภาพรวมทางดานการเงิน
1.

ผลการดําเนินงาน

ถึงแมวาบริษัทจะมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 15.57 โดยมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยที่
เพิ่มขึ้นถึงรอ ยละ 24.74 แตจ ากเหตุผ ลที่ไ ดอธิบ ายไปกอนหนานี้ (ดูร ายละเอียดในหัว ขอ “ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแขงขัน: สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม”) สงผลใหปริมาณการ
ขายลดลงรอยละ 9.17ประกอบกับราคา CPO ถัวเฉลี่ยของบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.59 มีผล
ใหกําไรขั้นตนของบริษัทลดลง 214.77 ลานบาท และกําไรสุทธิลดลง 88.56 ลานบาท คิดเปนลดลงรอย
ละ 39.71 ในป 2554
สําหรับบริษัทยอย (UPOIC) นั้น เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้นในป 2554 ประกอบกับปาลมที่ปลูก
ทดแทนตั้งแตป 2548 เริ่มใหผลผลิตเต็มที่ สงผลใหผลผลิตปาลมสดตอเฮกแตรในสวนของบริษัทยอย
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 47.8 โดยปริมาณผลผลิตปาลมสดรวมของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากป 2553 รอย
ละ 45.5
บริษัทยอยเพิ่มปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกรอยละ 52.1 ประกอบกับการที่ปริมาณผลปาลม
สดรวมจากสวนของบริษัทยอย เพิ่มขึ้นรอยละ 45.5 สงผลใหปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูโรงสกัดเพิ่มขึ้น
จากป 2553 รอยละ 48.4 โดยสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัท
ยอยในป 2554 คิดเปนรอยละ 44.6 และ 55.4 ของผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด ซึ่งมีสัดสวน
ใกลเคียงกับป 2553
จากเหตุการณขางตน มีผลใหกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
ลดลงจากปกอน 30.78 ลานบาทเปน 168.18 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 15.47 ทําใหอัตรากําไร
สุทธิในป 2554 เทากับรอยละ 1.87 (2553 : รอยละ 2.63)
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 1,401.20 ลานบาทคิดเปนรอยละ 18.72 สาเหตุ
หลักมาจากรายไดจากการขายในสวนผลิตภัณฑของบริษัทเพิ่มขึ้น 850.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ
14.57 โดยมาจากปริมาณขายลดลงรอยละ 12.15 และราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ 26.72
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ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 550.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.47 โดย
รายไดจากการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 12.33 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามบริษัท
ยอยไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 4.02
โดยในป 2554 รายไดจากการสงออกของบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ
45.22 และ 87.89 ของรายไดจากการขายทั้งหมด
เงินชดเชยรับจากกรมการคาภายใน : บริษัทไดรับเงินชดเชยจากกรมการคาภายในเปนจํานวนเงิน
29.09 ลานบาท เนื่องจากวิกฤตน้ํามันปาลมขาดแคลนในชวงตนป 2554 ทําใหราคาน้ํามันปาลมดิบ
ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายใหตรึงราคาน้ํามันปาลมบรรจุขวดและจายเปนเงินชดเชยให
แทน อยางไรก็ตาม เงินชดเชยดังกลาวเปนการชดเชยราคาวัตถุดิบบางสวน ซึ่งไมสามารถครอบคลุม
ไปถึงตนทุนทั้งหมดของบริษัท รวมถึงผลกําไร
รายไดอื่น : บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 74.91
ลานบาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.83 ของรายไดรวม โดยเพิ่มขึ้น 7.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.72
ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นจากการจําหนายผลิตภัณฑพลอยได
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 86.09 ของรายไดจากการ
ขาย (2553 : รอยละ 86.50) ในขณะที่ตนทุนขายในสวนของบริษัท เพิ่มขึ้นจากรอยละ 90.86 ในป
2553 เปนรอยละ 94.95 ในป 2554 เนื่องมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ไดอธิบายไป
แลวขางตน
ในสวนของบริษัทยอยที่มีธุรกิจสวนปาลม (UPOIC)
มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 56.26 เมื่อ
เปรียบเทียบกับยอดขาย ซึ่งลดลงจากอัตรารอยละ 71.62 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูโรงสกัดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.4 จึงสงผลใหตนทุนน้ํามันปาลมดิบ
ตอตันของโรงสกัดลดลงจากป 2553 รอยละ 35.3
คาใชจายในการขาย : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายของป 2554 เทากับ 592.07 ลาน
บาท (2553 : 531.69 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 60.38 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 17.09 ลาน
บาท และสวนของบริษัทยอย 43.29 ลานบาท เนื่องมาจากคาใชจายสงเสริมการขาย และคาขนสง
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คาใชจายในการบริหาร : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารของป 2554 เทากับ 250.21
ลาน บาท (2553 : 206.05 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 44.16 ลานบาท ซึ่งเปนคาที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
บริษัทยอย
คาใชจายทางการเงิน : ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงิน 83.56 ลานบาท
(2553 : 44.62 ลานบาท) เพิ่มขึ้นจากปกอน 38.94 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 87.28 ซึ่งสวนใหญ
มาจากสวนของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 30.66 ลานบาท เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหบริษัท
ตองใชเงินทุนหมุนเวียนในลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือสูงขึ้นดวย
กําไร
กําไรขั้นตน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปนรอยละ 13.91 ในป 2554
(2553 : รอยละ 13.50) โดยกําไรขั้นตนในสวนของบริษัทลดลง 214.77 ลานบาท เนื่องจากราคา
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นแตไมสามารถปรับราคาขายในสวนของน้ํามันพืชบรรจุขวดได ในขณะที่กําไรขั้นตน
ในสวนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น ทําใหตนทุนคงที่ตอหนวยลดลง
สงผลใหกําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 225.65 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 22.33
กําไรจากการดําเนินงาน : จากการที่กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น แตอัตราสวนของคาใชจายในการขายและ
คาใชจายในการบริหาร เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายลดลงจากรอยละ 9.86 ในป 2553 เปนรอยละ
9.48 ในป 2554 มีผลใหกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 เมื่อเทียบกับป
2553 เพิ่ ม ขึ้น 158.09 ล า นบาท คิ ดเป น ร อ ยละ 46.48 และทํ า ให อั ต รากํ า ไรจากการดํ า เนิ น งาน
เปรียบเทียบกับรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.54 (2553 : รอยละ 4.50)
กําไรสุทธิ (สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท) : ถึงแมวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น แตกิจการที่เ กี่ยวของกันที่บ ริษัท ยอยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 96.93 มีผล
ขาดทุน จึงทําใหกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทลดลง 30.78 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ
15.47 และมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมลดลงเปนรอยละ 1.87 (2553: รอยละ 2.63)
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2554 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2553 ใน
อัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนรอยละ 55.56 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2553 ซึ่งมีการจายเงิน
ปนผลจากผลดําเนินงานของป 2552 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 51.16 ของกําไรสุทธิ
ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40
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ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2554 บริษัทไมมีการจายเงินปน
ผลระหวางกาล
ในสวนของบริษัทยอย (UPOIC) นั้น มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป
2553 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของป 2553 อัตราหุนละ 0.20
บาท รวมเปนการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของป 2553 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท คิดเปน
รอยละ 92.55 ของกําไรสุทธิ นอกจากนี้ ในระหวางป 2554 บริษัทยอยมีการจายเงินปนผลระหวาง
กาลในอัตราหุนละ 0.60 บาท การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอยที่กําหนด
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท
มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 2.63 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ
820.00 ลานหุน) เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ที่มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 2.60
บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 820.00 ลานหุน)
2.

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 5,671.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2553 เปนจํานวนเงิน 854.75 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 17.75 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยดังตอไปนี้
•

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด : ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 508.34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 147.17 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 40.75 ทั้งนี้ มาจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทจํานวนเงิน 16.25 ลานบาท ในขณะที่บริษัท
ยอยเพิ่มขึ้น 130.92 ลานบาท เนื่องมาจากผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น

•

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น : ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา - กิจการที่
ไมเกี่ยวของกันสุทธิหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน 1,061.37 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 18.72 ของสินทรัพยรวม (2553 : 855.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.75 ของสินทรัพย
รวม) ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระของบริษัท โดยมีสาเหตุการเพิ่ม
ขึ้นมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําใหมีการปรับราคาขาย อยางไรก็ตามระยะเวลาการ
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ชําระหนี้ของลูกหนี้การคาไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยป 2554 มีระยะเวลา 41 วัน (2553
: 42 วัน)
นอกจากนี้ ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทและบริษัทยอยที่ยังไมถึงกําหนด
ชําระเพิ่มขึ้น 4.86 ลานบาท
บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนเพียงรอยละ
3.04 ของลูกหนี้การคาที่ไมเกี่ยวของกัน และไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวถึง
รอยละ 102.05 ของลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน
•

สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 1,599.36 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 28.20 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 531.38 ลานบาท (2553 : 1,067.98 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 22.17 ของสินทรัพยรวม) โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท จํานวน 538.07 ลาน
บาท ในขณะที่ลดลงในสวนของบริษัทยอยจํานวน 6.69 ลานบาท ซึ่งเนื่องมาจากราคา
วัตถุดิบของบริษัทมีการปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปลายป 2553 เกิดวิกฤตการณขาดแคลน
น้ํามันปาลมดิบ ทําใหมีปริมาณสต็อคต่ํากวาปกติ

•

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น 1.12 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัทจํานวน 1.74 ลานบาทจากรายไดคางรับ
เพิ่มขึ้นและภาษีมูลคาเพิ่มขอคืนลดลง

•

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน : ณ สิ้นป 2554 ลดลง 3.76 ลานบาท เนื่องมาจากบริษัท
ยอยไดบันทึกคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน

•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณลดลง 8.33 ลานบาท หรือรอยละ 0.44 เมื่อเทียบกับป 2553 โดยลดลงในสวนของ
บริษัท 30.91 ลานบาท เนื่องจากคาเสื่อมราคาประจําป และเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัทยอยจาก
การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 39.25 ลานบาท

•

ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม : บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนสิทธิ
การใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลมลดลง 15.43 ลานบาท เนื่องมาจากบริษัทยอยมีคาตัด
จําหนายตนทุนสวนปาลมประจําป
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•

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน : ณ สิ้นป 2554 ลดลง 1.89 ลานบาท เปนคาตัดจําหนายการใชงาน
ซอฟแวรคอมพิวเตอรในระหวางงวด

•

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2554 เพิ่มขึ้น 1.25 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําคา
ขยายโรงงานของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น

3.

แหลงที่มาของเงินทุน

โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือ
หุน 2,508.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.23 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน และมาจากสวนของ
หนี้สินจํานวน 3,162.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.77 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน ซึ่งในจํานวน
หนี้สินดังกลาวมาจากเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 2,353.11 ลานบาท หรือรอยละ 74.40 ของหนี้สิน
รวม โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 2,268.09 ลานบาท หรือรอยละ 71.71 ของหนี้สินรวม และ
เปนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 85.02 ลานบาท หรือรอยละ 2.69 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้บริษัทและบริษัท
ยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 1.26 เทา โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ :•

สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น 82.85 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 3.42 เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย

•

หนี้สิน : ณ สิ้นป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูดังนี้
(ก) เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 2,268.09 ลานบาท ประกอบดวย
- จํานวนเงิน 785.01 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัทยอย เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน
72.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.24
- จํานวนเงิน 1,415 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัท เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 590 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 71.52
- จํานวนเงิน 40 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของ
บริษัท
- จํานวนเงิน 28.08 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหง
หนึ่งของบริษัทยอยเอง และมีเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant)
รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหง
หนึ่งเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป 2557 โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุก
เดือน อัตราดอกเบี้ยเปนอัตราคงที่ตอป
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(ข)

หนี้สินระยะยาวจํานวนเงิน 85.02 ลานบาท ประกอบดวย
- จํานวนเงิน 55 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปของบริษัท โดยบริษัทไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหง
หนึ่ง วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 175 ลานบาทและไดเบิกใชครบเต็มวงเงินแลว เงินกูยืมนี้
มีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 3 เดือน รวม 17 งวด หลังจาก 6 เดือนนับจากวันแรกที่มีการ
เบิกใชวงเงินกูดังกลาว และคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ (Applicable
Margin) ภายในระยะเวลาที่ตกลงไวกับธนาคาร
- จํานวนเงิน 30.02 ลานบาทเปนเงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป รายละเอียดไดกลาวไปแลวในหัวขอ (ก) (4) ขางตน
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองทางการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2553 โดยมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 147.17 ลานบาท จากจํานวน 361.18 ลานบาทในป 2553 เปนจํานวน
508.34 ลานบาทในป 2554 โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไป
ในกิจกรรมดําเนินงาน 81.25 ลานบาท (2553: มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 580.99
ลานบาท) เนื่องจากมีลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมลงทุน 207.65 ลานบาท ในขณะที่ป 2553 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 178.84
ลานบาท เนื่องจากมีการจายเงินสําหรับการซื้อ อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 436.06 ลานบาท ในขณะที่ป 2553 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
จัดหาเงินจํานวน 247.39 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาวัตถุดิบของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น ทําให
ตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
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อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สิน
หมุนเวียนในป 2554 เทากับป 2553 ซึ่งเทากับ 1.08 เทา
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : จากการที่บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียนลดลงเมื่อเทียบกับป 2553 คือ
0.53 เทา (2553: 0.56 เทา)
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอ
สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.19 ในป 2554 (2553: รอยละ 4.58) เนื่องจากกําไรสุทธิสําหรับป
เพิ่มขึ้นรอยละ 23.66 ในขณะที่สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 17.75 โดยมีผลมาจากราคาวัตถุดิบที่
เพิ่มขึ้นสงผลใหลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถอื หุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือ
หุนรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.04 ในป 2554 (2553: รอยละ 9.04) ทั้งนี้เนื่องจากกําไรสุทธิสําหรับป
เพิ่มขึ้น
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น
เปน 1.26 เทาในป 2554 (2553: 0.99 เทา) เนื่องมาจากหนี้สินเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ลูกหนี้การคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 24.26 ในขณะที่
รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและราคาขายถัวเฉลี่ยรอยละ 18.72 สงผลใหในป 2554 บริษัท
และบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาเทากับ 8.90 เทา (2553: 8.57 เทา) ทําให
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 41 วัน ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2553 ซึ่งอยูที่ประมาณ 42
วัน
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : เนื่องจากปริมาณสินคาคงเหลือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับ ป 2553 ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูปเทากับ
12.26 เทา (2553: 10.59 เทา) สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 30 วัน (2553: 34 วัน)
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : เนื่องจากเจาหนี้การคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 11.27 ทํา
ใหในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคาเทากับ 22.07 เทา
(2553: 24.29 เทา) และสงผลใหระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 17 วัน (2553: 15 วัน)
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4.

รายจายลงทุน

เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรมาตลอด
และโครงการปลูกปาลมทดแทนสําหรับที่ดินที่เปนของบริษัทยอย ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และไดเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตป 2544 ไดเสร็จสิ้นลงแลวรอยละ 91 สําหรับการปลูกปาลมทดแทนในพื้นที่ที่เปน
สัมปทานของบริษัทยอยตองขึ้นอยูกับนโยบายในการตออายุสัมปทานของรัฐบาล

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการ
ดํา เนินงานของบริษัท และบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับ ปจจัย ที่ค วบคุมไมไ ด ไดแก สภาพภูมิอากาศ
ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ในสวนของของบริษัทยังขึ้นอยูกับ
ปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ
นอกเหนื อ จากป จ จัย ทางธรรมชาติ แล ว นโยบายภาครั ฐ จะมี บ ทบาทเพิ่ม ขึ้ น อย า งมากกั บ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ทั้งนี้ ภาครัฐมีแนวโนมที่จะเพิ่มสัดสวนปริมาณน้ํามันปาลมในการผลิตไบ
โอดีเซล เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่ที่เพาะปลูกปาลมยังไมไดเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับนโยบายดังกลาว นอกจากนั้น นโยบายรัฐในการเขาแทรกแซงราคาเมื่อผลผลิตมีราคา
ตกต่ํา การควบคุมราคาน้ํามันพืชสําเร็จรูปโดยกรมการคาภายใน รวมถึงการพิจารณาปริมาณการ
นําเขาของน้ํามันปาลมดิบในกรณีที่เกิดการขาดแคลนในประเทศ ลวนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการ
ดําเนินงานของบริษัทในอนาคต นอกจากนั้น หากรัฐบาลยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการแยกปริมาณ
น้ํามันปาลมที่จะนํามาใชในการผลิตไบโอดีเซล และปริมาณที่จะนํามาใชในการบริโภคจะทําใหเกิด
การขาดแคลนน้ํามันปาลมดิบ เหมือนกับเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นในปลายป 2553 และตอเนื่องมาถึง
ไตรมาสแรกป 2554
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกัน โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีดังนี้
ป 2554
คาสอบบัญชีของบริษัท
1,480,000 บาท
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 2 บริษัท
1,870,000 บาท
คาสอบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5 บริษัท 695,000 บาท
รวม
4,045,000 บาท

ป 2555
1,480,000
1,920,000
715,000
4,115,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2) คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบ
บัญชี ซึ่งไดแก การตรวจสอบกิจการที่ไดรับ BOI และรายการนําเขาเครื่องจักรเพื่อใชในการ
ยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท
บริษัทยอย 2 บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1 บริษัท
รวม
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ป 2554
300,000 บาท
340,000 บาท
120,000 บาท
760,000 บาท

ป 2555
420,000
340,000
120,000
880,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.14 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
------ไมมี------
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สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัท ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล ประจําปฉ บับ นี้แลว ดว ยความระมัดระวั ง
บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายกานขอมูลประจําป ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวน
ที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความ
ถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูล
ที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการบริหาร

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
1.

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการและผูบ ริหารของบริษัทฯ มีรายนาม
ดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่อคณะกรรมการและ
ผูบริหาร
นายวัง ตา เลียง
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต

5. นายบรรจง จิตตแจง
6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
11. นางรุงนภา พนมเชิง
12. นายคมกฤส ศิรวิ งศไพรัช
13. นางสาววินิตา ปุรผาติ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade
ผูจัดการฝายขาย Food Solution

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ตา เลียง
หรือนายวัง ชาง ยิง หรือ นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย หรือ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นายอําพล สิมะ
โรจนา โดยกรรมการสองทาน ลงรายมือชื่อรวมกัน พรอมตราประทับของบริษัทฯ
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รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
1. นาย วัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
85 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ 2
บริษทั
- กรรมการ
-0- บริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดาของนายวัง ชาง ยิง
Bachelor of Science Degree,
คุณวุฒิทางการศึกษา
University of California at Berkeley,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 ประธานกลุมและ Managing Director of the Lam Soon Group ประเทศสิงคโปร,
มาเลเซีย, ไทย และเวียดนาม
ประธานกรรมการ Jurong Cement Limited
(บริษทั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
รองประธาน The Public Service Commission of Singapore
2. นายสมชัย จงสวัสดิช์ ยั
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
อายุ
54 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ รอยละ 1.30
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวว
ิ ัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด
3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
71 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University, ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 146/2011 และ ACP รุนที่
38/2012 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ :
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ประสบการณ
 ผูบริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จ. ลพบุรี
 กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ บริษท
ั เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ผูเชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใชในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแหงชาติ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
อายุ
65 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษทั
- กรรมการ
3
บริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 9/2004, DCP รุนที่ 89/2007 และ
ACP รุนที่ 24/2008 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
ประสบการณ
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
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กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดยอม
(บสย.)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษทั เงินทุนหลักทรัพยเจาพระยา จํากัด
5. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
63 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล
คุณวุฒิทางการศึกษา
University of Akron, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 7/2001 (สมาชิกอาวุโส),
CDC รุนที่ 1/2007, DCD รุน Refresher 5/2007และ RCC รุน
ที่ 7/2008 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
 กรรมการอิสระ บริษท
ั ไทยออพติคอลกรุป จํากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
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6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
อายุ
55 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 74/2008 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ
 Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา /
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad
ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนอยูใน
ตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
 Barrister-at–law of the Lincoln’s Inn, ลอนดอน
 Fellow Member, สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
 ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจํามลรัฐซาบาหและซาราวัก
 Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Director Hap Seng Plantations Holdings
Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทํางานใน
เรื่องการกํากับดูแลกิจการและสิทธิประโยชนของผูถือหุน

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 132 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ
51 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนลูกชายของนายวัง ตา เลียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ
 กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการ Jurong Cement Limited
(บริษทั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ
53 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ รอยละ 0.001
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 133 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003, CSP รุนที่ 26/2008
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ
 เลขานุการ 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 พันธศรีวว
ิ ัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจัดการโรงงาน
อายุ
55 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 134 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ยูเนีย
่ นฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
10. นายนิพล ปุญญาวิวฒ
ั น
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ
ผูจัดการฝายขาย

52 ป
รอยละ 0.00
ไมมี
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริษทั น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด

11. นางรุงนภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
53 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลัน่ น้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด
ผูจัดการฝายขายอาวุโส บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 135 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade
อายุ
39 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter
ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
ประสบการณ
ผูจัดการขาย กลุมสินคาอุปโภค บริษัท เอสซีจอหนสันแอนดซัน จํากัด
Sr. Customer Development Manager
บริษทั จอหนสันแอนดจอหนสัน (ประเทศไทย) จํากัด
Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษทั ดีทแฮลม จํากัด
13. นางสาววินิตา ปุรผาติ
ผูจัดการฝายขาย Food Solution
อายุ
41 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษทั ฯ ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ
National Sales Manager – Key Accounts & Direct Accounts – Food Services
บริษทั เนสเล (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 136 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

รายชื่อบริษัท
บริษัทฯ
รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
3. นายวัง ชาง ยิง
4. นายอําพล สิมะโรจนา
5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม

บมจ. อาหาร
สากล

X

บริษัทที่
เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิง้ จํากัด)
X

//
//
//
//

//
/

X

//

//
//

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

หนา 137 : LSTTR

/
/
/
/

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กรรมการของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทยอย มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย
รายชื่อกรรมการ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
X

1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายวศิน ปจจักขะภัติ
5. นายวัง ชาง ยิง
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
หมายเหตุ
X
Y
/
//

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Y, //
/
/
/
//
//

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

หนา 138: LSTTS

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กรรมการของ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย มี
รายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย
รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ชาง ยิง
2. นายอําพล สิมะโรจนา
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
X

//
//

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

หนา 139 : LSTTS

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปแลว เห็นวา งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให มั่น ใจไดวา การบัน ทึกขอมู ล ทางบัญชีมีค วามถู กตอง ครบถ ว น และเพีย งพอที่จ ะรักษาไวซึ่ ง
ทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ คุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
ในการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2554
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ได
ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยไมพบ
การละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทฯตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอ
ความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
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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 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดป ฏิบั ติห นา ที่ต ามขอบเขตการปฏิบั ติง าน หนา ที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบตามข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย รวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริ ษั ท มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบทั้ ง สิ้ น 4 ครั้ ง สรุ ป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงินของบริษัทเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวา งบการเงินไดแสดงฐานะ
การเงินของบริษัทอยางถูกตองครบถวน และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการ
ควบคุมภายในบริษัท ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอ
ฝายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2554 สรุปไดวาบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มีความโปรงใส ไม
พบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มี
ประโยชน ต อ การบริ ห ารงาน โดยฝ า ยบริ ห ารได ทํ า การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านตาม
ขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดย
ไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวยจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชีภายนอก
อยางครบถวนและไมพบขอบกพรองใดๆ
4. ประชุมรวมกับผูบริหารและผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมที่จะ
มีผลบังคับใช และการเตรียมความพรอมของบริษัท
5. พิจารณารายการในแบบสํารวจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทยังไมไดนํามาปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับที่ดีของกิจการ
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6. พิจารณารับทราบจํานวนเงินผลประโยชนของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(IAS 19) ซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ที่บริษัทจะตองตั้งสํารอง โดยทยอยบันทึกบัญชี
ภายใน 5 ป
7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
บริษัท
8. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เพื่อ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป
2555 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2555
9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Government Self Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการ
กํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี ไมพบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ 2555
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