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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
โทรสาร 0 7526 7265
: 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 กม. 9.5
ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 0 7566 6075
โทรสาร 0 7566 6072
ประเภทธุรกิจ
: ทําสวนปาลม และสกัดน้ํามันปาลมดิบ และ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 324,050,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษทั ถืออยู
: 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 0860-2
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 9397-8
โทรสาร 0 3422 9399
ประเภทธุรกิจ
: ผูผลิตผัก ผลไม เครื่องดื่ม น้ําผลไม
กาแฟบรรจุ กระปอง ซอสและเครื่องปรุงรส
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว
: 525,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 52,500,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษทั ถืออยู
: 51,848,557 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, 0 2229 2800
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
:3
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ
: ไมมี
บริษัทฯ /บริษทั ยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
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1.2 ปจจัยเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมและการแทรกแซงจากภาครัฐ
ราคาเฉลี่ยรายเดือนน้ํามันปาลมดิบของป 2555 แกวงตัวอยูในชวงระหวาง 22.95 – 35.90
บาทตอกิโลกรัม (2554 : 28.14 - 58.20 บาทตอกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่ 30.86 บาทตอ
กิโลกรัม ลดลงรอ ยละ 15.66 จากป 2554 ผลผลิต น้ํามันปาล มดิ บ ที่ ออกสู ต ลาดในป 2555 มี
ปริมาณสูงเปนประวัติการณ แมวาในระหวางป รัฐบาลไดอนุญาตใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมจํานวน
40,000 ตัน เนื่องจากตัวเลขปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือลดลงอยางตอเนื่อง พรอมกับการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสงออกน้ํามันปาลมดิบในชวงกลางป 2555 เพราะเกรงวาจะเกิดปญหาการขาด
แคลนน้ํามันปาลมขึ้นในระบบ แตหลังจากนั้น ตั้งแตเดือนสิงหาคมเปนตนมา ผลผลิตปาลมสดกลับ
เพิ่มขึ้นเปนเดือนละกวา 1 ลานตัน สงผลใหเกิดปริมาณน้ํามันปาลมดิบสะสมและกลับมาลนตลาด
ในช ว งปลายป ส ง ผลกระทบต อ ราคาน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ และผลปาล ม สดลดลงอย า งมาก จึ ง เกิ ด
เหตุการณประทวงจากเกษตรกรผูปลูกปาลม จนภาครัฐตองเขามาแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมอีก
ครั้งในปลายป 2555 และตนป 2556 ตามโครงการ “ดูดซับน้ํามันปาลมดิบออกจากระบบตลาด ป
2555/56” 2 รอบๆ ละ 50,000 ตัน โดยกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบที่กิโลกรัมละ 25 บาท และผล
ปาลมสดที่กิโลกรัมละ 4 บาท (อัตราการสกัดน้ํามันที่รอยละ 17)
นโยบายการแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมทําใหเกิดอุปสรรคตอการบริหารจัดการของบริษัท
เนื่ อ งจากมี ค วามเหลื่ อ มล้ํ า ไม เ ป น ธรรมเกิ ด ขึ้ น ในระบบ โดยเวลาที่ เ หลื อ อยู ก อ นที่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลบังคับใชในป 2558 ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมของไทยใหแขงขันได รัฐบาลไมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจนในระยะยาว
ไมมีแผนการเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต ดังนั้น การแขงขันจากการ
เปดเสรีทางการคาที่กําลังจะมาถึง จะสรางผลกระทบอยางรุนแรงตอเกษตรกรและผูประกอบการใน
อุตสาหกรรม

2. น้ํามันปาลมบรรจุขวดและผลปาลมสดเปนสินคาควบคุม
น้ํามันปาลมบริสุทธิ์โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตร นับเปนสินคาควบคุม
ซึ่งราคาจําหนายจะถูกกําหนดโดยกรมการคาภายใน ทําใหบริษัทอาจไมสามารถปรับราคาจําหนาย
ไดโดยเสรีเพื่อสะทอนตนทุนวัตถุดิบที่แทจริง นอกจากนั้น สินคาน้ํามันปาลมยังเปนสินคาที่ถูก
ควบคุมการนํ าเขา ทํ าใหการบริ หารจัดการสิน ค าคงเหลื อมีข อจํากัด การกําหนดเพดานราคา
จําหนายปลีกน้ํามันปาลมดังกลาว ทําใหผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
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ผูประกอบการโรงกลั่นน้ํามันปาลมไดเสนอใหกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ผอนคลายการ
ควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใหมีความยืดหยุนมากขึ้นตามการเคลื่อนไหวของ
ตนทุนน้ํามันปาลมดิบ อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให
เพิ่มผลปาลมเปนรายการสินคาควบคุมเพิ่มเติมตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตน้ํามันปาลมมีความผันผวนสูง บางชวงเกิดปญหาขาดแคลนหรือบางชวงลนตลาด สงผลให
ราคาสูงขึ้นหรือตกต่ํา ซึ่งจะสงผลกระทบตอผูบริโภคหรือเกษตรกร
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงาน
ของบริษัทยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิต
ของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ปจจุบันมีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางที่ไมเคย
เปนมากอน บางปเกิดอุทกภัยอยางหนัก บางปประสบภัยแลง ทําใหปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมี
ความผันผวนในแตละปหรือระหวางป ซึ่งอาจนําไปสูการแทรกแซงจากภาครัฐ
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1) ประวัติความเปนมา
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอตัง้ เปนบริษทั จํากัด โดยนายธงชัย
ผะเดิมชิต ซึ่งมีความสัมพันธทางเครือญาติกับผูบ ริหารของกลุม Lam Soon เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2517
ซึ่งจดทะเบียนครั้งแรกในชือ่ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5.0 ลานบาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 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
มอบหมายใหผูบริหารของบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนผูก อตั้งบริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อเดือนเมษายน 2526 เพื่อวัตถุประสงคที่จะเขามาดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมของบริษัท น้ํามันพืช
กรุงเทพ จํากัด ตอมาเดือนสิงหาคม 2527 บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด และบริษัท ล่ําสูน (ประเทศ
ไทย) จํากัด จึงไดมีการสลับชื่อบริษทั กัน เพื่อใหโรงกลั่นของบริษทั ฯ เปนที่ยอมรับกันในกลุม ลูกคา ตั้งแต
นั้นเปนตนมากลุม Lam Soon ไดเขามามีสวนในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความชวยเหลือ
ทางดานการผลิต และการวิจัยและพัฒนาใหกับบริษัทฯ
บริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผลิตภัณฑน้ํามันปาลม และแตงตั้งให
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนาย ตอมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 บริษัท ล่ําสูน
(ประเทศไทย) จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด และในเดือนมิถุนายน 2537
บริษัทฯไดเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงาน โดยดําเนินธุรกิจเปนทั้งผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน
ปาลมและผลิตภัณฑน้ํายาลางจาน และในขณะเดียวกันบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ไมไดมีกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ อีกตอไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2538 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหบริษัทฯ นําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาซื้อ
ขายในตลาดฯ ไดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC ซึ่งเปนบริษทั ที่มีสวนปาลมขนาดใหญที่สดุ ในประเทศไทยจากรอยละ
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24.40 เปนรอยละ 66.29 ทําใหบริษทั ดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ตอมาไดเพิ่ม
สัดสวนการลงทุน ทําให ณ สิ้นป 2555 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 2555 บริษัทมีสัดสวนการลงทุนใน UFC
อยูที่รอยละ 98.76
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ซื้อหุนคืน
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารเงินสดคงเหลือที่เปนสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 150
ลานบาท โดยจะซื้อหุนคืนเปนจํานวนไมเกิน 8.2 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่ออกและจําหนาย
ไดแลวทั้งหมด โดยกํ าหนดระยะเวลาจําหนายหุ นทุนที่ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 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

หนาที่ 9 : LSTTE

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผานมา
การรับรองตามมาตรฐานตางๆ : ดานสังคมและสิง่ แวดลอม
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดสมัครเขารวมโครงการสงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซอุปทาน
ของ ผูประกอบการอุตสาหกรรมจากผูกอการราย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม เพื่อจัดทํามาตรฐาน
ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยในโซอุปทานตามมาตรฐานสากล ISO 28000
โดยกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร ร ว มกั บ สถาบั น รั บ รองมาตรฐานไอเอสโอ
(MASCI)
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูและโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจังหวัดตรัง ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) Supply
Chain ในรูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดสมัครเขารวมโครงการมาตรฐานฮาลาล THS 24000:2552 โดย
สถาบันมาตรฐานฮาลาล แหงประเทศไทย เพื่อขอรับรองมาตรฐานฮาลาล THS 24000:2552 ใน
ป 2556
ดานการตลาด : กลุมผลิตภัณฑใหม
• เพื่อเปนการตอกย้ําถึงความเปนผูนําในธุรกิจเนยเทียมและไขมันพืช บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑ
เนยเทียมใหมภายใตตราสินคา “ปอปคอรน” ซึ่งผลิตภัณฑใหมนี้เหมาะสําหรับการคั่วขาวโพด
จะไดกลิ่นหอม กรอบ เปนเอกลักษณเฉพาะตัว
• ยอดขายผลิตภัณฑในกลุมเครื่องดื่ม ยูเอฟซี ขยายตัวอยางมั่นคงและตอเนื่อง เปนผลจากการ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆ ยอดขายของน้ํามะพราว 100% ตรา ยูเอฟซี
ก็มีการเติบโตอยางมากในตลาดสงออกเชนกัน สําหรับตลาดในประเทศ ยูเอฟซี ไดวางจําหนาย
ผลิตภัณฑใหม โฮมซอย ซึ่งเปนน้ํานมถั่วเหลืองผสมลูกเดือยในขวดพลาสติคขนาด 300 มล.
และไดวางจําหนายเครื่องดื่มแนวเอเชียคือ น้ําเกกฮวยและน้ําหลอฮังกวยตรา ยูเอฟซี ในกลองเต
ตราแพคขนาด 1 ลิตร

หนาที่ 10 : LSTTE

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2) การประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรง
กลั่นน้ํามันปาลม (REFINERY) โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 1,000 ตันตอวัน หรือ 365,000
ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลัน่ น้ํามันปาลมขนาดใหญแหงหนึ่งของประเทศไทย ในปจจุบัน บริษัทจําหนาย
ผลิตภัณฑหลักดังตอไปนี้

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 น้ํามันคาโน
ลา น้ํามันรําขาว)
ไขมันพืชผสมและเนยเทียม
ผักและผลไมบรรจุกระปอง ถุง Pouch และขวดแกว
น้ําผลไม กาแฟ เครื่องดื่มตางๆ
ซอสปรุงรส
ผักและผลไมแชแข็ง

ลําดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษัทยอย คือ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
ลําดับที่ 7 ผลิตโดยบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มี บริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก
1.
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC มีสัดสวนการลงทุน รอย
ั น จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 99.98 ทั้งนี้
ละ 69.96 UPOIC มีบริษัทยอย คือ บริษทั พันธศรีววิ ฒ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนบริษทั ที่ดําเนินกิจการปลูกปาลม
น้ํามัน โดยมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและโรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมเปนของตนเอง มีพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามัน 44,016.69 ไร หรือ 7,042.67 เฮคเตอร มีผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ และผลิตภัณฑอื่น ซึ่งไดแก เมล็ดในปาลม และ กากเมล็ดในปาลม
หนาที่ 11 : LSTTE

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 98.76 บริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมบรรจุกระปอง ถุง Pouch
และขวดแกว เครื่องดื่ม น้ําผลไม กาแฟบรรจุกระปอง ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ปจจุบัน UFC มีโรงงานผลิต 2 แหง ตั้งอยูที่จงั หวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม
UFC มีบริษัทยอย และบริษทั รวม 2 บริษทั ดังนี้
2.1 บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 97 ประกอบธุรกิจผลิต
และจัดจําหนายผักและผลไมแชแข็ง
2.2 บริษัท 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)

หนาที่ 12 : LSTTE

99.99%
บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3) โครงสรางรายได
ป 2553
%
ลานบาท
5,838.88 78.02
1,644.99 21.98
7,483.87 100.00

บริษัท
บริษัทยอย
รวม

ผลิตภัณฑ/บริการ

ป 2554
ป 2555
%
%
ลานบาท
ลานบาท
6,689.42 75.29 5,498.97 72.24
2,195.66 24.71 2,113.26 27.76
8,885.08 100.00 7,612.23 100.00

ดําเนินการ
ป 2553
ลานบาท %
โดย

กลุมน้ํามันพืช
กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑปาลมอื่นๆ
กระแสไฟฟาจําหนายใหกับ กฟภ.
กลุมผักและผลไม
กลุมเครื่องดื่ม
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ
มูลคาการจําหนายสุทธิ

บริษัทและ
UPOIC
บริษัท
บริษัทและ
UPOIC
บริษัทและ
UPOIC
บริษัทและ
UFC (1)
บริษัทและ
UFC (1)
บริษัทและ
UFC (1)

ป 2554
ลานบาท %

ป 2555
ลานบาท %

5,276

70.50

6,005

67.59

4,876

64.05

548
42

7.32
0.57

658
297

7.41
3.35

593
168

7.79
2.21

18

0.24

20

0.23

20

0.26

1,222

16.33

1,414

15.91

1,300

17.08

297

3.96

380

4.27

541

7.10

81

1.08

111

1.25

115

1.50

7,484

8,885

7,612

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

หนาที่ 13 : LSTTE
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

หนา 14 : LSTTF

- 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

2.1 เนยเทียม
(Margarine)

2.2 ไขมันพืชผสม
(Shortening)

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

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

- ใชเปนสวนผสมในการทําขนมปง,
เคก, คุกกี้ เปนตน
- ใชในการคั่วขาวโพด (ปอปคอรน)

- 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

เซสทโกลด, เซสท,
หยก, ใบไมทอง,
แสงจันทร, เอชฟูด,
บัตเตอรครีม, ปอป
คอรน
เซสทโกลด, เซสท,
หยก, ใบไมทอง,
แสงจันทร, ฟรายอิง้
, ฟราย ฟราย,
ไฮแฟท-เควัน,
โดแฟท

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

- 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)

หนา 16 : LSTTF

- บรรจุขวดแกวขนาด 7 และ 12
ออนซ
- บรรจุกระปองขนาด 15, 20, 30
และ 108 ออนซ
- บรรจุกระปองขนาด 15, 20, 30
ออนซ
- บรรจุขวด กระปองขนาด 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
2. ความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดบิ
ปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ํามันปาลม โดยการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ปาลมน้ํามันจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย โดยเฉพาะปริมาณน้ําและปุยที่เพียงพอ สงผลใหปริมาณ
น้ําฝนเปนหนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญเชนเดียวกับพืชเกษตรทั่วไป ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ตองการ
น้ําโดยเฉลี่ยประมาณ 1,800-2,000 ม.ม.ตอป และไมควรมีสภาพแหงแลงเกิน 2 เดือน ดังนั้นหาก
ในปใดที่มีปริมาณน้ําฝนนอย หรือสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย จะทําใหผลผลิตปาลมน้ํามัน
นอย อีกทั้งปริมาณน้ํามันดิบที่สกัดไดจากผลปาลมสดอยูในระดับต่ํา ในขณะที่ความตองการของ
น้ํามันปาลมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเปนน้ํามันพืชที่มีบทบาทสําคัญในธุรกิจน้ํามันพืช
เพื่ อการบริ โภค และยั งเปนวัต ถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกหลายอุ ตสาหกรรม เช น สบู
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมขนหวาน เนยเทียม ขนมขบเคี้ยว เปนตน นอกจากนั้น ในปจจุบัน ปาลม
น้ํามันยังเขามามีบทบาทในฐานะพืชพลังงานเพื่อนํามาผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น
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)
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
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.
3.
4.
5.

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปคํานวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนใน
อัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา
ตามขอ (2)
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
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 บริษัทจึงไดวางตลาดน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพภายใต ตรา
สินคา “เนเชอเรล” อยางตอเนื่อง ไดแก น้ํามันเมล็ดชาออรแกนิค ผานกรรมวิธี น้ํามันคาโนลาผสมน้ํามัน
เมล็ดดอกทานตะวัน น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ 100% น้ํามันมะกอกไลทแอนดไมล น้ํามันรําขาวบริสุทธิ์
100% (Oryzanol 6,000 ppm) และน้ํามันคาโนลาบริสุทธิ์ 100% เพื่อสรางความหลากหลายและเปน
ทางเลือกใหกับผูบริโภค และในป 2555 น้ํามันพืชเพื่อสุขภาพ ตรา “เนเชอเรล” ก็ไดสราง “แฟนเพจ
ในเฟซบุค” สําหรับเปนสื่อกลางในการติดตอกับผูบริโภคเพิ่มขึ้นอีกชองทางหนึ่ง
สําหรับผลิตภัณฑกลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม ในป 2555 บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑเนย
เทียมใหมภายใตตราสินคา “ปอปคอรน” ซึ่งผลิตภัณฑใหมนี้เหมาะสําหรับการคั่วขาวโพด จะไดกลิ่นหอม
กรอบ เปนเอกลักษณเฉพาะตัว
นอกจากนั้น บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังคงสานตอความสําเร็จในธุรกิจสงออกดวย
ผลิตภัณฑ น้ํามะพราวพรอมดื่ม 100% ตรา ยู เอฟ ซีในตลาดตางประเทศ สําหรับตลาดภายในประเทศ
ไดมีการปรับสัดสวนการขายของกลุมผลิตภัณฑ โดยมุงเนนการขายผลิตภัณฑที่สรางผลกําไรที่ดีใหกับ
บริษัทมากขึ้น ในป 2555 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดวางจําหนายผลิตภัณฑใหมไดแก
ผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลืองพรอมดื่ม ตรา โฮมซอย สูตรผสมลูกเดือยในบรรจุภัณฑขวดพลาสติคขนาด
300 มล. และผลิตภัณฑเครื่องดื่มเกกฮวยและหลอฮังกวย ในบรรจุภัณฑ Tetrapak ขนาด 1 ลิตร
- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป 2522 จึงทําใหบริษัทฯไดรับความเชื่อถือและมีความสัมพันธ
อันดีกับลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
หนา 20 : LSTTF

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เปนที่เชื่อถือ ดังเชนระบบคุณภาพ ISO 9001:2000, GMP, HACCP, ISO14001 รวมถึง OHSAS 18001
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
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2.

รานเบเกอรี่และภัตตาคาร

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีนขนาดบรรจุปบ ไขมันพืชผสม เนยเทียม
Hydrogenated Fat และ น้ํามันมะพราว ลูกคาประเภทรานเบเกอรี่และภัตตาคาร สวนใหญจะอยูใน
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
2554
2553
2555
การจําหนายในประเทศ
96.57 %
96.04 %
95.84 %
การจําหนายตางประเทศ
3.43 %
3.96 %
4.16 %
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ผลิตภัณฑน้ํามันปาลมสวนใหญเปนการจําหนายในประเทศ สําหรับการจําหนายตางประเทศจะ
ผานนายหนาตัวแทน ซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศสิงคโปร ประเทศที่สงออก ไดแก จีน อินเดีย
มาเลเซีย บังกลาเทศ พมา เปนตน
ในส ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ ข องผั ก , ผลไม , เครื่ อ งดื่ ม และซ อ สเป น การจํ า หน า ยในประเทศ และ
ตางประเทศ ในสัดสวน 51 : 49 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 11 ลานตัน ในป 2534 และ 2555 ตามลําดับ ผลผลิตจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คือ น้ํามันปาลม
สําหรั บ กากของเมล็ดในปาล มถื อเป น ผลพลอยไดใ นการผลิ ต เนื่องจากมีมู ล ค าทางการคาต่ํ า โดย
นําไปใชเปนอาหารสัตว น้ํามันปาลมที่ไดจากโรงงานสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมจะนําไปใชทดแทนกับน้ํามันมะพราวไดเปนอยางดี นั่นคือการนําไปใชในการทําสบู
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และผงซักฟอก น้ํามันเมล็ดในปาลมสกัดไดเฉพาะในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดใหญที่มีการแยกเอา
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
ทะลายปาล ม เปลา เปนเชื้ อเพลิง ได แทนการใชเ ส น ใยของผลปาล มเพี ยงอย างเดี ยว การใชพ ลัง งาน
หมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลดังกลาว สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันปโตรเลียมลงได นอกจากจะเปน
การลดตนทุนในการผลิตน้ํามันปาลมดิบแลว ยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษพลังงาน
อีกดวย
ภาพรวมป 2555
การขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่องโดยเฉพาะการเลือกเปนพืชทดแทนพืชอื่นใน
พื้นที่แถบอีสานและภาคเหนือเนื่องจากสามารถปาลมน้ํามันเปนพืชที่ใหผลตอบแทนสุทธิโดยเฉลี่ยสูง ทํา
ใหปจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 4 ลานไร อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันใหผลผลิต
ไดดีในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําเพียงพอ ไดแก พื้นที่ที่มีชวงแลงไมยาวนานเกินไปหรือมีระดับน้ําใตดินตื้น
ดังนั้น เกษตรกรควรพิจารณาทําความเขาใจกอนตัดสินใจเลือกลงทุนในพื้นที่สําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน
รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกสายพันธุปาลมที่ทนตอโรค ความแหงแลงและใหผลผลิตเร็ว
สืบเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราคาแรงของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2555 เชนในจังหวัดกระบี่ อัตรา
คาจางขั้นต่ํารายวันเพิ่มขึ้นจาก 184 บาท เปน 257 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 40 ทําใหตนทุนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันซึ่งตองใชแรงงานเปนจํานวนมากเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
การใชแรงงานตางดาวนับเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง แตอาจตองมีตนทุนการดําเนินการและการ
สูญเสียประสิทธิภาพงานในระยะแรกจากการขาดทักษะในการปฏิบัติงานในขณะที่ใชอัตราคาจางเดียวกับ
แรงงานในประเทศ นอกจากนั้น การพัฒนาเครื่องจักรกลเขามาชวยเหลือเพื่อทดแทนแรงงาน ไดแก
เครื่องจักรกลที่ใชในดานการขนสง การเก็บเกี่ยว และการบํารุงรักษา ก็จะสามารถชวยแกปญหาแรงงาน
ไดในระดับหนึ่ง
ผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบ
ปริมาณผลผลิตปาลมสดโดยรวมในป 2555 มีประมาณ 11 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2554 ประมาณ
577,538 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 5.49 โดยผลผลิตสูงสุดอยูในเดือนกันยายนที่ 1,124,029 ตัน ต่ําสุดใน
เดือนมิถุนายนที่ 742,731 ตัน อันเปนผลมาจากปริมาณและการกระจายตัวที่ดีของน้ําฝนตลอดทั้งปทําให
การพั ฒ นาของทะลายเป น ไปอย า งสมบู ร ณ น้ํ า หนั ก ทะลายดี แ ละดอกไม ฝ อ เนื่ อ งจากสภาพขาดน้ํ า
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นอกจากนี้ อายุตนปาลมที่มากขึ้นจากพื้นที่การเก็บเกี่ยวมากกวา 200,000 ไรในป 2555 ยังมีผลตอการ
เพิ่มขึ้นของผลผลิตอีกดวย
ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งประเทศในป 2555 อยูที่ 1,891,133 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยประมาณรอย
ละ 3.22 จากป 2554 อัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 17
ใกล เ คี ย งกั บ ป 2554 โดยมี ป ริ ม าณน้ํ า มั น ปาล ม คงเหลื อ ในรู ป น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ ณ สิ้ น ป 2555 สู ง ถึ ง
362,267 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน)
อยางไรก็ตาม การซื้อขายผลปาลมสดผานลานเทซึ่งเปนแหลงรวบรวมผลปาลมสดจากเกษตรกร
และทําการบมและแยกผลรวงออกจากทะลายปาลม ตลอดจนมีการเจือปนน้ําเพื่อแสวงหากําไรยังเปน
อุปสรรคในการเพิ่มปริมาณอัตราการสกัดน้ํามัน ตราบเทาที่ยังมีการแขงขันกันในระดับสูงเพื่อซื้อผลปาลม
สดและรัฐบาลอนุญาตใหมีการประกอบกิจการของลานเทปาลมน้ํามันไดอยางเสรี โดยไมมีมาตรการใดๆ
เขามาควบคุมดูแล ซึ่งทําใหจํานวนลานเทอิสระเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันลานเทมีจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 2,000 แหงทั่วประเทศ

ที่มา : กรมการคาภายใน
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ที่มา : กรมการคาภายใน

กําลังการผลิต
1. โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ : การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงใน
ป 2542 จนในปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 80 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 20 ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ยังคงสูงกวาปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในป 2555
ที่ 11 ลานตัน จะเห็นวาอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบอยูที่ประมาณรอยละ 55
ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมีอยูในระดับสูง สงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลม
ดิบซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
2. โรงกลั่นน้ํามันปาลม : ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมปลายน้ํา
จํานวน 15 แหง มีกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ลานตัน-วัตถุดิบตอป และอัตราการใชกําลังการผลิต
อยูที่ประมาณรอยละ 70 การแขงขันในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันปาลมไมรุนแรงมากนัก เพราะการเขา
มาของผูประกอบการรายใหมมีคอนขางจํากัด เนื่องจากเปนการลงทุนที่ตองการเงินทุนสูง ตองอาศัย
ความรูความชํานาญและเทคโนโลยีระดับสูง
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3. เนยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณวาอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะ
ต่ํากวารอยละ 50 ในปจจุบันมีผูประกอบการรายใหญในธุรกิจนี้อยูประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษัทมีสวน
แบงทางการตลาดสูงสุดในสวนของธุรกิจเบเกอรี่สําหรับรานคาปลีก
สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม
ในป 2555 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยต่ํากวาป 2554 โดยในเดือนเมษายน ราคา
น้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia
Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับสูงสุดของปที่ 3,621 ริงกิตตอตัน จากนั้นลดลงตอเนื่องจนมาปด
แตะระดับต่ําสุดของปในเดือนธันวาคม ที่ 2,227 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2555 ราคาน้ํามันปาลมดิบใน
ตลาดล ว งหน า กํ า หนดส ง มอบเดื อ นที่ ส ามของประเทศมาเลเซี ย อยู ที่ ป ระมาณ 2,958 ริ ง กิ ต ต อ ตั น
เปรียบเทียบกับ 3,238 ริงกิตตอตันในป 2554 คิดเปนลดลงรอยละ 9 โดยตลาดปรับตัวลงอยางรวดเร็ว
ในชวง 4 เดือนสุดทายของป เนื่องจากผลผลิตน้ํามันปาลมดิบของประเทศมาเลเซียมีปริมาณสูงสุดเปน
ประวั ติ ก ารณ ใ นเดื อ นกั น ยายนที่ ร ะดั บ 2 ล า นตั น และมี ป ริ ม าณน้ํ า มั น ปาล ม คงเหลื อ สู ง สุ ด เป น
ประวัติการณในเดือนธันวาคมที่ระดับ 2.63 ลานตัน ในขณะที่อุปสงคน้ํามันปาลมในตลาดโลกลดลงอยาง
มาก โดยเฉพาะจากประเทศในกลุ ม ทวี ป ยุ โ รปและประเทศจี น เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว

ที่มา : Malaysian Palm Oil Board
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ที่มา : Malaysian Palm Oil Board

สวนสถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศในป 2555 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวงตัวอยู
ในชวงระหวาง 22.95 - 35.90 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 28.14 - 58.20 บาทตอกิโลกรัมในป 2554)
ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 3.53 - 6.23 บาทตอ
กิโลกรัม (เทียบกับ 4.38 - 9.27 บาทตอกิโลกรัมในป 2554) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคา
เฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 5.31 และ 30.86 บาทตอกิโลกรัม (เมื่อเปรียบเทียบกับป
2554 ที่ 6.02 และ 36.59 บาทตอกิโลกรัม)
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ที่มา : กรมการคาภายใน

ที่มา : กรมการคาภายใน
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ที่มา : กรมการคาภายใน

ดานปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศนั้น ลดลงอยางตอเนื่องมาตั้งแตปลายป 2554 โดย
เมื่อเดือนเมษายน 2555 ตัวเลขปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือลดลงมาอยูที่ 205,697 ตัน คณะรัฐมนตรีจึงมี
มติใหนําเขาน้ํามันปาลมจํานวน 40,000 ตันเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลน
และไมตองการปรับขึ้นเพดานราคาน้ํามันปาลมบรรจุขวดตามขอเรียกรองของผูประกอบการโรงกลั่น
น้ํามันปาลม โดยการนําเขาดังกลาวไดทยอยนําเขามาทั้งสิ้น 3 ครั้งในชวงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
และในชวงระหวางการนําเขา ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือยังคงลดลงตอเนื่องจนมาอยูที่ระดับต่ําสุดของป
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมที่ 148,164 ตัน ทําใหราคาตลาดของน้ํามันปาลมดิบสูงกวา 35 บาทตอกิโลกรัม
อยางไรก็ตาม หลังจากนั้น ผลผลิตปาลมสดกลับเพิ่มขึ้นเปนเดือนละกวา 1 ลานตันตั้งแตเดือน
สิงหาคมเปนตนมา สงผลใหเกิดปริมาณน้ํามันปาลมดิบสะสมและกลับมาลนตลาดในชวงปลายป โดย
ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในระบบ ณ สิ้นเดือนธันวาคมสูงสุดเปนประวัติการณที่ 362,267 ตัน สงผล
กระทบตอราคาน้ํามันปาลมดิบและผลปาลมสดลดลงอยูที่ประมาณ 19 บาทและ 2.75 - 3.00 บาทตอ
กิโลกรัมตามลําดับ ซึ่งเปนระดับต่ําสุดในรอบ 3 ปที่ผานมา จึงเกิดเหตุการณประทวงจากเกษตรกรผูปลูก
ปาลม จนภาครัฐตองเขามาแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมอีกครั้งในปลายป 2555 และตนป 2556 ตาม
โครงการ “ดูดซับน้ํามันปาลมดิบออกจากระบบตลาด ป 2555/56” 2 รอบๆ ละ 50,000 ตัน โดยกําหนด
ราคาน้ํามันปาลมดิบที่กิโลกรัมละ 25 บาท และผลปาลมสดที่กิโลกรัมละ 4 บาท (อัตราการสกัดน้ํามันที่
รอยละ 17) และก็ไดมีการหารือกับกระทรวงพลังงานใหเพิ่มสัดสวนการผสมน้ํามันปาลมในไบโอดีเซลให
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มากขึ้นจากเดิมที่กําหนดไวที่รอยละ 5 เปนรอยละ 6 - 7 รวมทั้งการประสานงานไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อใหใชน้ํามันไบโอดีเซล B-100 ทดแทนการใชน้ํามันเตา

ที่มา : กรมการคาภายใน

คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2556
จากสถานการณน้ํามันปาลมลนตลาดในชวงปลายป 2555 ตอเนื่องมาตนป 2556 ซึ่งสงผลให
ราคาผลปาลมและน้ํามันปาลมลดลงอยางรวดเร็ว จนภาครัฐตองออกมาตรการแทรกแซงเพื่อดูดซับน้ํามัน
ปาลมดิบจํานวนหนึ่งออกจากระบบตลาด แตสามารถแกปญหาไดเพียงระยะสั้น จึงมีแนวโนมวาปริมาณ
น้ํามันปาลมคงเหลือในระบบจะยังคงมีอยูเปนจํานวนมากตอไป จนกระทั่งเดือนมีนาคม
คาดการณวา ผลผลิตปาลมสดในป 2556 จะมีมากกวา 12 ลานตัน (2555 : 11 ลานตัน) จาก
พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยเฉพาะปาลมน้ํามันที่ปลูกในป 2551-2553 จะเริ่มให
ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยป 2556 คาดวาความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคจะมีประมาณ 1 ลานตัน
สําหรับการใชน้ํามันปาลมเพื่อผลิตไบโอดีเซล หากกระทรวงพลังงานยังคงสัดสวนการผสมน้ํามันปาลมใน
น้ํามันดีเซลอยูที่รอยละ 5 ก็จะทําใหปริมาณความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อผลิตไบโอดีเซล ใกลเคียงกับ
ป 2555 ที่ประมาณ 600,000 ตัน ทําใหจําเปนตองสงออกน้ํามันปาลมจํานวน 300,000 - 400,000 ตัน
เพื่อรักษาสมดุลปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศที่ระดับเหมาะสม อยางไรก็ตาม การสงออกจะตอง
คํานึงถึงราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกเปนสําคัญ ซึ่งในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2555 ประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญของโลกมีนโยบายการปรับลดอัตราภาษีสงออกน้ํามันปาลมดิบ เพื่อ
ระบายน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศที่มีอยูในระดับสูง จึงมีแนวโนมวาราคาน้ํามันปาลมในป 2556 จะ
ลดลงโดยเฉพาะในชวงตนป
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สถานการณดังกลาวจะเปนอุปสรรคอย างมากตอการสงออกน้ํามันปาลมของไทย ตราบใดที่
ภาครั ฐ ยั ง คงมี น โยบายแทรกแซงราคา ซึ่ ง ได ผ ลเพี ย งระยะสั้ น เท า นั้ น แต ก ลั บ ละเลยการพั ฒ นา
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
การประกอบกิจการเพาะปลูกปาลมน้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมมีแนวโนมการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากสามารถนําผลิตภัณฑไปใชไดอยางหลากหลายและมีความจําเปนตอการอุปโภคและ
บริโภคในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้น ปจจุบันยังมีความตองการนําน้ํามันปาลมไปใชเพื่อการผลิตไบโอ
ดีเ ซล ในขณะที่ ป าลม น้ํา มั น เป นพื ช ที่ มีลั กษณะทางธรรมชาติ ที่ใ หผ ลผลิ ต ต อ ไร สูง จึ งเปน ที่ มั่ นใจว า
เกษตรกรผูปลูกปาลมสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีไดจากการประกอบกิจการสวนปาลมน้ํามันของตนเอง
ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาในเรื่องพันธุปาลมน้ํามันอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิต
น้ํามันตอพื้นที่ ใหผลผลิตเร็ว โดยสามารถปรับตัวไดดีกับสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยว
นาน และทนตอโรคที่จะยิ่งมีความสําคัญในอนาคต เชน โรคโคนเนา (กาโนเดอมาร) เปนตน นอกจากนี้
ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนและตอเนื่องโดยคํานึงถึงการรักษา
สภาพแวดลอม ความปลอดภัยของผูปลูกปาลม การอนุรักษดินและน้ําตลอดจนการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาและอยางมีดุลยภาพ ซึ่งสามารถสรางผลผลิตไดยืนยาว ดังเชนกรณีตัวอยาง โครงการนํารองเพื่อ
สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรรายยอยอิสระไดรับการรับรองการจัดการสวนปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบ
มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน (RSPO) โดยโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลวและผานการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริหาร RSPO (RSPO EB) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งนับเปน
กลุมเกษตรกรไทยกลุมแรกของโลกที่ไดรับการรับรอง ซึ่งโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากองคกรความ
รวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GIZ) และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ในสวนของโรงงานสกัด มีการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพที่ไดจากน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิตและพลังงานความรอนที่ไดจากการใชเศษวัสดุเหลือจากการผลิตเปนเชื้อเพลิง ไดแก
เสนใย กะลา และทะลายเปลา โดยทะลายเปลายังสามารถนําไปใชประโยชนในการคลุมดินเพื่อลดการใช
ปุยลงไดสวนหนึ่งดวย และน้ําที่เหลือใชจากระบวนการผลิตและการผลิตไบโอแกสสามารถนําไปใชกับ
ระบบชลประทานในสวนปาลมและยางพาราเพื่อเปนแหลงความชื้นและธาตุอาหาร จึงกลาวไดวา ของ
เหลือจากกระบวนการผลิตทั้งหมด ไมวาจะเปนเสนใยปาลม และทะลายปาลมเปลาหลังการหีบน้ํามันออก
แลว สามารถนํากลับมาใชเปนแหลงพลังงานชีวมวลและใชในการคลุมตนปาลมเพื่อลดการใชปุยเคมี ซึ่ง
นับเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการโดยเกิดมลภาวะนอยที่สุด
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สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมน้ํามันพืช
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อ
เทียบกับกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 80 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
แขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหมากที่สุด ทําใหบางครั้งไมไดให
ความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ
อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก
ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียม ก็มีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบภายในประเทศเชนเดียวกัน
ในอดีต ความผันผวนของราคาน้ํามันปโตรเลียม รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ ได
สงผลกระทบอยางมากตอโครงสรางราคาน้ํามันปาลมดิบของไทย ทําใหยากตอการคาดการณทิศทาง
ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่องของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรม
ไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบ
เพื่ อทําใหเ กิ ดอุตสาหกรรมต อเนื่องตามมาอี กหลายประเภทตองอาศั ยการลงทุ นสูง เพื่ อใหเ กิ ดการ
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
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นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทย ก็เปนปจจัยที่สําคัญของการ
ขยายตัวของตลาดเนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยในปจจุบันผูบริโภคไดหันมาบริโภคเคก ขนมปงชนิด
ตางๆ ไอศครีม และอาหารประเภททอดจากรานอาหารฟาสตฟูด เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่ง
อาหารกลุมดังกลาวตองใชเนยเทียมและไขมันพืชผสมเปนวัตถุดิบหลัก อนึ่งภาวะตลาดของเนยเทียมและ
ไขมันพืชผสมโดยทั่วไปจะมียอดขายที่สูงในชวงไตรมาสที่ 4 ของป ซึ่งเปนชวงเทศกาลเฉลิมฉลองตางๆ
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนผลพลอยไดจากการกลั่นน้ํามันปาลมดิบ
ดังนั้น ผูผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมดิบเองจะมีขอไดเปรียบมาก
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
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- เครื่องดื่มน้ําผลไม
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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
ดังนั้น น้ําผลไมจึงเปนเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่ไดรับความนิยมคอนขางมากอีกประเภทหนึ่งในปจจุบัน 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
ประเภทนี้ของไทย คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งมีความหลากหลายและไดเปรียบตลาดผูผลิตไทย
หลายดาน เชน คุณภาพวัตถุดิบ และตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา เปนตน
ทั้งนี้น้ําผลไมพรอมดื่มจะมีสวนผสมของน้ําผลไมแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับชนิดของผลไมที่นํามา
เปนวัตถุดิบและวิธีการผลิต โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
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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
อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส
มูลคาตลาดเครื่องปรุงรสอาหารมีขนาดใหญประมาณ 9,700 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัว
ของตลาดในแตละปเฉลี่ยรอยละ 10 ตลาดเครื่องปรุงรสอาหารสามารถแยกออกไดเปนประเภทใหญๆ คือ
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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 80 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 20 ลานตันทะลายปาลมสดตอป โดยแบง
ไดดังนี้
- โรงงานสกัดขนาดใหญ 60 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 18 ลานตันทะลายปาลมสดตอป
- โรงงานสกัดขนาดเล็ก 20 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 2 ลานตันทะลายปาลมสดตอป
สําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ สวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี
จํานวน 15 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 2.5 ลานตันน้ํามันปาลมดิบตอป โดยสวนใหญเปน
โรงงานขนาดใหญ
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเทากับ 365,000 ตันน้ํามันปาลมดิบตอ
ป ซึ่งนับวาเปนโรงงานกลั่นน้ํามันขนาดใหญ สวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีกําลังการผลิตที่ 45 ตัน-ผล
ปาลมสดตอชั่วโมง
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กลุมผลิตภัณฑผักและผลไม, เครื่องดื่ม, ซอสและเครื่องปรุงรส
สายผลิตภัณฑ/
กลุมธุรกิจ
1.
2.
3.

กลุมผลิตภัณฑผักและผลไม
กลุมผลิตภัณฑผักบรรจุกระปอง
กลุมผลิตภัณฑผลไมบรรจุกระปอง
กลุมผลิตภัณฑผัก และผลไมแชแข็ง
กลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
กลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไม
กลุมผลิตภัณฑกาแฟ
กลุมผลิตภัณฑซอส และเครื่องปรุงรส

จํานวนคูแขง
(ราย)

ขนาดของบริษัท
เมื่อเทียบกับคูแขง

3
1
มากกวา 10

ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง

4
3
มากกวา 10

ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง

สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
บริษัทฯ ทําธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป และบริษัทฯ 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 2553

ป 2554

ป 2555

336,960
34,445

336,960
34,445

336,960
34,445

89,511
3,700

122,810
5,231

157,385
8,111

27
11

36
15

47
24

4
-16

37
41

28
55

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 2553

ป 2554

ป 2555

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

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

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

332,100
235,060
35,770
34,310

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

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

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

166,175
83,162
15,853
13,427

อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสทุ ธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

69
71
60
40

63
40
45
36

50
35
44
39

อัตราเพ่มิ ของปริมาณการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสทุ ธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

6
-1
-6
3

-9
1
-24
-10

-21
-12
-17
9

หมายเหตุ 1. จํานวนกะที่สามารถผลิตไดวันละ 3 กะ ตอแผนกการผลิต
2. จํานวนกะที่ผลิตจริง:- แผนกกลั่น แผนกแยกสวน และแผนกไฮโดรเจน ดําเนินการผลิตวันละ 3 กะ
(กะละ 8 ชั่วโมง)
- แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม ดําเนินการผลิตวันละ 1 กะ หรือ 2 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง)
ขึ้นอยูกับปริมาณความตองการของลูกคาในแตละเดือน
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ในสวนของบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผัก ผลไม เครื่องดื่มน้ําผลไม และกาแฟ บรรจุ
กระปอง กลอง UHT และขวดแกว ซอสและเครื่องปรุงรส มีโรงงานผลิต 2 แหง ตั้งอยูที่จังหวัดลําปาง
และจังหวัดนครปฐม มีกําลังการผลิตตอป ดังนี้
1.
ผักและผลไมบรรจุกระปองเทากับ 2,000,000 หีบมาตรฐาน
2.
น้ําผลไม
- บรรจุกระปองเทากับ 1,000,000 หีบมาตรฐาน
- บรรจุกลอง UHT เทากับ 1,500,000 หีบมาตรฐาน
3.
ซอสและเครื่องปรุงรสเทากับ 300,000 หีบมาตรฐาน
- ประเภทและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
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
หนา 41 : LSTTF

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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
ถึงแม ว า ประเทศไทยมี ศั กยภาพในการพั ฒนาอุต สาหกรรมปาลมน้ํามัน แต การพัฒนาการใช
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
ตนทุนการสกั ดน้ํ ามั นปาลม หากเปรี ยบเทียบกับผูปลูกปาลมน้ํามันของประเทศไทยรอยละ 90 เปน
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เกษตรกรรายยอย ที่ปลูกกันตามธรรมชาติแบบกระจัดกระจายไมมีการควบคุม พันธุปาลมน้ํามันที่ใชไมมี
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
ในปจจุบั น การผลิ ตไบโอดีเซลเพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนและลดการพึ่ งพิ งการใชน้ํามัน
ปโตรเลียม ทําใหมีความตองการในน้ํามันปาลมขยายตัวขึ้น สงผลใหเกิดการแยงชิงวัตถุดิบระหวางผูผลิต
ในอุตสาหกรรมน้ํามันพืช อุ ตสาหกรรมตอเนื่ องจากน้ํามันปาล ม และผูผลิตไบโอดีเซล ซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในวงกวาง
ในสวนของวัตถุดิบที่เปน ผัก และผลไม เปนผลิตผลทางการเกษตรเชนเดียวกับผลปาลมสด
ดังนั้น ปริมาณผลผลิต และคุณภาพ จึงขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะสงผลตอตนทุนการผลิตและ
ราคาในการจัดจําหนาย
- การใชวัสดุทดแทน
เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเปนของตนเอง ซึ่งใชวัตถุดิบหลัก คือ ผลปาลมสด
ในการสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเพื่อปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ไดประมาณรอยละ 22.26 ของการใชน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
ทั้งหมด เครื่องจักรของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบดังกลาว นอกจากจะใชผลปาลมสดเปนวัตถุดิบแลว ไม
สามารถใชวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ที่จะใหผลผลิตในรูปของน้ํามัน
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามัน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น มีวัตถุดิบหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ ซึ่ง
เครื่องจักรดังกลาว บริษัทฯ สามารถใชกลั่นน้ํามันชนิดอื่นๆ ได เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว
น้ํามันเมล็ดในปาลม น้ํามันขาวโพด และน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน เปนตน
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- จํานวนผูจําหนายวัตถุดบิ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีทั้งหมดประมาณ 80 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 2 บาทตอกิโลกรัม อีกทั้งน้ํามันที่ไดจะเปนน้ํามันผสมระหวางน้ํามันจาก
เนื้อปาลมและน้ํามันจากเมล็ดในปาลม ทําใหเปนการยากที่จะกลั่นแยกใหเปนน้ํามันบริสุทธิ์ในขั้นตอน
ตอไป น้ํามันปาลมที่ผานกระบวนการนี้จึงมีคุณภาพต่ําและราคาต่ํากวาน้ํามันที่ไดจากการสกัดแยกเนื้อ
และเมล็ด
- สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
ในชวงปที่ผานมาบริษัทฯ มีสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศมีมูลคาคิดเปนสัดสวนรอยละ
6.70 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
นอกจากนั้น บริษัทไดดําเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาด 1 เมกกะ
วัตตภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon
Credit ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 50 ลานบาท โดยเปดดําเนินการเพื่อจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคไปแลวเมื่อเดือนกันยายน 2552
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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-------

หนา 46 : LSTTF

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.5 การวิจัยและพัฒนา
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปดขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ใหยกเลิกหัวขอนี้
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1.6 ทรัพยสินทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
1)

ทรัพยสินถาวร

ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอย มีทรัพยสินที่ใชประกอบธุรกิจ สวนปาลมน้ํามัน โรงสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม และโรงกลั่นน้ํามันปาลม ตลอดจนโรงงานผลิตผักผลไมกระปอง
และน้ําผลไม ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพยสนิ

มูลคา
(ลานบาท)

1. ที่ดิน เนื้อที่ 35,789.62 ไร ของบริษัทยอย
คาเผื่อการดอยคาของที่ดินของบริษทั ยอย

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

98.83
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43.53

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

- นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
เปนเจาของ

89.48

เปนเจาของ

13.26
376.43
118

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสนิ
9. เครื่องจักรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม
จังหวัดกระบี่ รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการเกษตร
ของบริษัทยอย
10. ยานพาหนะของบริษทั
11. ยานพาหนะของบริษทั ยอย
12. เครื่องตกแตงและเครือ่ งใชสํานักงานของบริษัท
13. เครื่องตกแตงและเครือ่ งใชสํานักงานของบริษัทยอย
14. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน
15. ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน คาสินอาผลของบริษทั ยอย
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 และงานระหวางกอสราง
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
18. โรงงานจังหวัดเชียงใหม
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
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202.82

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เปนเจาของ

10.57
58.63
4.48
11.17
0.26
252.11

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

58.25

เปนเจาของ

76.48
9.20

เปนเจาของ
ติดภาระจํานองธนาคาร
กสิกรไทย

มูลคา
(ลานบาท)

141.89
186.58

24.14
45.87
119.36

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

0.56

เปนเจาของ

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสนิ
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

3.80
0.64
1.96
70.88
4.57
10.58
2,130.14

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

มูลคา
(ลานบาท)

2.70
2.63
9.02
14.35

ทรัพยสินไมไดใชในการดําเนินงาน
ประเภท/ลักษณะทรัพยสนิ

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

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์

ทรัพยสินไมมีตัวตน
ประเภท/ลักษณะทรัพยสนิ

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

หนา 50 : LSTTH

มูลคา
(ลานบาท)

4.25
5.48
14.51
1.20
2.05
25.00
52.49

แบบ 56 -1

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 คิดเปน
รอยละ 48.5 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัทยอย โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะ
หมดอายุสัมปทานลงในป 2558 และสวนเคียนซา 8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แต
สวนเคี ย นซาได ทั บ ซ อ นกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง เป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องกระทรวงการคลั ง โดยคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1
มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลาน
บาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบันทึกการตั้งสํารองคาเชาที่ดินยอนหลัง
ตั้งแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมี
นโยบายไม ต อ อายุ สั ม ปทานสวนปาล ม ดั ง กล า ว จะทํ า ให บ ริ ษั ท ย อ ยต อ งรั บ ซื้ อ ผลปาล ม สดจาก
บุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําใหบริษัท
ยอยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวงผลผลิตปาลมสดออกสูตลาดนอย สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

หนา 52 : LSTTI

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.8 ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวา
รอยละ 5 ของสวนของผูถอื หุน ณ วันสิ้นปบัญชี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัท ยอยที่ มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถื อหุนของงบการเงิน รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 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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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.9 โครงสรางเงินทุน
1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
- ทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 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 14 พฤษภาคม 2555 บริษัทมีผถู ือหุนรายใหญ 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
นายสุวิทย เลาหะพลวัฒนา
CIMB SECURITIES LIMITED
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
CHASE NOMINEES LIMITED 1
นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE
BRANCH

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
42.11
20.00
10.99
7.48
3.31
1.62
1.30
1.27
0.73
0.70

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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))
1

2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และดูแลงานดานการตลาดของบริษัทยอย โดย
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซียชื่อ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถือหุนรายใหญของ HAP SENG CONSOLIDATED
BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ถือหุนโดยรวมในสัดสวนรอยละ 60.62 โดยเปนการถือหุน ทางตรงจํานวนรอยละ 55.07 และ
ทางออมจํานวนรอยละ 5.55
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Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
38.96
27.75
22.41
10.88

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

3) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเสนอใหจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานในป 2555 ในอัตราหุนละ 0.20
บาท คิดเปนรอยละ 50.4 ของกําไรสุทธิ
เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2554 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท คิด
เปนรอยละ 48.8 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
กรรมการผูจ ัดการ

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 Traditional Trade

ฝายขายอุตสาหกรรม

น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ

นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร

นางรุงนภา พนมเชิง
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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
กรรมการบริหาร
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหาร
9. น.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
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
- เคยดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญบริษัท มาลีสามพรานจํากัด (มหาชน) ในชวงป 2538
- 2547 โดยไดเปนผูนําทีมผูบริหารดําเนินการฟนฟูกิจการบริษัทภายใตการตรวจสอบของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป 2539 - 2541 จนเปนผลสําเร็จ
- ผานหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สอบผานเปน
สมาชิกอาวุโส (Fellow Member) ของสถาบันฯ (IOD DCP 7/2001) และเปนกรรมการอาชีพ
(IOD Chartered Director Class 1/2007) ในสังกัดสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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- เปนวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษัท (IOD DCP)
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแตป 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
2.
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระ
3.
นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระ
4.
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
หนา 60 : LSTTL
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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
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อให
คณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการตองมีลักษณะไมตองหามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอ บริษัทฯ
1.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งทีก่ รรมการแตละทานเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในป 2555 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 1
ครั้ง) สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้

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
2555-2558
2554-2557
2554-2557
2555-2558
2553-2556
2555-2558
หนา 61 : LSTTL

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
4/4
0/1
4/5
3/4
1/1
4/5
3/4
1/1
4/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
2/4
1/1
3/5
4/4
0/1
4/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

นายอําพล สิมะโรจนา
นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร
นางรุงนภา พนมเชิง
นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหารและ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจดั การฝายขายTraditional Trade
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade /
Food Solution

2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาเปนผูทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะ
เปนกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2556 นี้ โดยพิจารณารวมถึง
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาจากผูถือหุนตามหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท
จากนั้น จะเสนอชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวา
เหมาะสมตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหาร
ตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย นอกจากนั้น ตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชน
ตอบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูไดที่หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 4.1.6
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแต
ละกลุม และมีวิธีการแตงตั้งกรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม
3) คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ 4,910,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนา 62 : LSTTL
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รายชื่อ

ตําแหนง

1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
5. นายบรรจง จิตตแจง
กําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดคาตอบแทน
7. นายวัง ชาง ยิง
และกรรมการสรรหา
8. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชี
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
และการเงิน

คาธรรมเนียม
กรรมการ ป 2555
600,000
240,000
882,000
942,000
942,000
524,000
300,000
240,000
240,000

- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารบริษัทที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ในบริษทั ยอย จํานวน 4 คน เปนจํานวนเงิน 1,721,200 บาท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทจํานวน 8 ทาน เปนจํานวนเงิน 88,935,871 บาท
- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารบริษัทที่เขาไปดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษัทยอย
จํานวน 3 คน เปนจํานวนเงิน 9,662,100 บาท
หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามที่
กําหนดโดยสํานักงาน กลต.)

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

หนา 63 : LSTTL
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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 จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัท เพื่อพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของ
บริษัทในรอบปที่ผานมา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจายเงินปน
ผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
¾ จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อ
กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตองระบุชื่อผูถือหุนดังกลาวและ
เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว โดยคณะกรรมการตองจัดการ
ประชุมผูถือหุนภายใน 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
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

¾ จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเขา
รวมประชุมอยางชัดเจน ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม แตประสงคจะใชสิทธิออกเสียง
อาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระของบริษัทก็ได
¾ ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย
กวา 25 คน 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
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
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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 โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไวเปนหัวขอ
เฉพาะในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
กลไกในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
2.1

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

นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
• สงทางจดหมายอิเลคโทรนิคส : banchong_ch@yahoo.com
2.2

การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด

2.3

การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผู
แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตน แลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษทั ไดรับ
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจง

2.4

มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
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ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท
คณะกรรมการจะรีบ แก ไขขอบกพร อง หรือผลกระทบที่เกิ ดขึ้นโดยมิชั กชา 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)
งบการเงิน
หนังสือเชิญประชุมผูถอื หุน พรอมเอกสารในการประชุม
รายงานการประชุมผูถือหุน
ขาวที่บริษัทเผยแพร

¾ จัดสงรายงานขอมูล ประจํา งวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจํ าป ตอ ตลาด
หลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวนภายในเวลาที่กําหนด
¾ มีการรายงานขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ราคาหลักทรัพยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ
¾ คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ซึ่ง
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ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งมีผูสอบบัญชีอิสระ
เปนผูตรวจสอบ และไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวามีการ
เปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ
¾ ใหกรรมการบริหารทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน
นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกีย่ วของ โดยติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87
หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส company.secretary@lamsoon.co.th
หรือผานทางเว็บไซตบริษัท

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.1

คณะกรรมการบริษัท
4.1.1 โครงสรางคณะกรรมการ
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย จํานวนกรรมการตามขอบังคับไมเกิน
9 คน โดยมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด แต
ตองไมนอยกวา 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. ควบคุ ม กํ ากั บ ดู แ ลใหฝ ายบริห ารดํา เนิน การให เ ป น ไปตามแผนธุ รกิจ เพื่อบรรลุถึ ง
เปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
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
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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. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุน
อยางนอยปละครั้ง
11. หนาที่และความรับผิดชอบอื่นที่กําหนดโดยกฎหมายและมติทปี่ ระชุมผูถือหุน
4.1.3 เลขานุการบริษัท
บริษัทจัดใหมเี ลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานประจําปของบริษัท
2. ติดตามใหมีการนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุน ไปปฏิบัติ
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
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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
คณะกรรมการบริษั ท จะพิจ ารณาถึงประสบการณที่เหมาะสมสํา หรับการทํ าหนาที่ข 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 ยละ 1 ของจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของนิ ติ บุ ค คลที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ในลักษณะที่อาจเปนการ
ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติ
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บุคคลที่เกี่ยวของเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ของผูขออนุญาตหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากนิติ
บุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ซ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับจํานวนหุนที่
ถือโดยกรรมการอิสระไวเทากับขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
ขอความในขอ 4.1.6 นิติบุคคลที่เกี่ยวของหมายถึงบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
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4.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง กรรมการ
จํานวนหนึ่งในสามจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ
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
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
หนา 72 : LSTTL
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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 และตลาด
หลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6.6) จํ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข าร ว มประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละทาน
(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 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวน
ครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
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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
3/4
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. กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
ในป 2555 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตละทานได
ดังนี้

รายชื่อ

ตําแหนง

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

หนา 74 : LSTTL

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

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม
2/2
2/2
2/2

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4.2.3 คณะกรรมการสรรหา
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่เปนกรรมการอิสระ
โดยมีประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธาน
กรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. ทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการในปจจุบันวามีความเหมาะสมกับความจําเปน
เชิงกลยุทธของบริษัทหรือไม อยางไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอ
แนวทางในการสรรหากรรมการใหสอดคลองกับโครงสร างดังกลาว โดยจั ดทําเป น
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
หุนทราบเพื่อใหมั่นใจในความโปรงใสในขั้นตอนการสรรหากรรมการ รวมทั้งจัดเตรียม
แบบฟอรมในการเสนอชื่อที่ระบุถึงขอมูล ที่จําเปนในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน
รวมทั้งความเต็มใจของผูไดรับการเสนอชื่อไวในแบบเสนอชื่อนั้นดวย
5. พิจารณาแนวทางดังตอไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
5.1. คุณลักษณะที่ตองการในกรรมการแตละทาน
• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
• การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล
• ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและ
เปนอิสระ
• ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
• คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
หนา 75 : LSTTL
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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
5.2

ในป 2555 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง สามารถประมวลจํานวน
ครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้

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
หนา 76 : LSTTL
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จะมีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาเปนรายป และแจงใหกรรมการแตละทานไดรับ
ทราบกําหนดการดังกลาวในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
เลขานุก ารบริ ษั ท จะเป นผู เ สนอวาระการประชุ มทั่ ว ไปที่ ต อ 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
บริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใช ประกอบวาระการประชุ มคณะกรรมการ 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
คณะกรรมการจะจั ด สรรเวลาอย า งเพี ย งพอแก ผู บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข อ งในการนํ า เสนอ
รายละเอียด เพื่อใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลาให
กรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ
ในป 2555 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 1 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
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
2555-2558
2554-2557
2554-2557
2555-2558
2553-2556
2555-2558
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จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
4/4
0/1
4/5
3/4
1/1
4/5
3/4
1/1
4/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
2/4
1/1
3/5
4/4
0/1
4/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุ วันเวลาเริ่ม-เวลาเลิก
ประชุม ชื่อกรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่
เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการอภิปรายและขอสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและ
ความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย ชื่อผูจดรายงาน และ ผูรับรองรายงาน และหลังจาก
ที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดเก็บ เพื่อใหพรอมสําหรับ
การตรวจสอบโดยผูที่เกี่ยวของ
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร มีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย
ทั้งนี้เพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่นาสนใจ และจะตองมีการ
แจงผลการประชุมใหกรรมการผูจัดการไดรับทราบ โดยในป 2555 กรรมการที่ไมใช
ผูบริหาร มีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 2 ครั้ง
4.4

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเอง ตามแบบการ
ประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแตละทานนําสง
แบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินและแจงคณะกรรมการไดรับ
ทราบ เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป

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 ยวกั น
และจะใชผลการสํารวจการจายคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯเปน
เกณฑ ในการเปรียบเทียบในแตละป ทั้งนี้เพื่อใหคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (บาท)
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน
คาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จํานวน

2554

2555

9
3
3

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

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

4

80,000

80,000

นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะไดรับ
คาตั๋วเครื่องบิน คาที่พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของกรรมการและ
ผูบริหาร เพื่อคุมครองความเสี่ยงของกรรมการและผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท
แต ทั้ งนี้ จะไม ใ ห ค 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
ในป 2555 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

2554
2555
คาตอบแทน
จํานวน
คาตอบแทน
จํานวน
(บาท)
ผูบริหาร (คน)
(บาท)
ผูบริหาร (คน)
75,903,325
10
88,935,871
8
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก รถประจํา
ตําแหนงและค าใช จายที่ เกี่ยวกับรถประจําตําแหนง 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
2554
2555
จํานวน
จํานวน
บาท
บาท
กรรมการ
กรรมการ
ไดรับในตําแหนงกรรมการของบริษัทยอย
1,966,000
1,721,200
4
5
ไดรับในตําแหนงผูบริหารของบริษัทยอย
8,669,700
9,662,100
3
3
คาตอบแทนของกรรมการบริหารที่
ไปดํารงตําแหนงในบริษัทยอย

4.6

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดยผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและ
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
นอกจากนี้ บริษั ทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรื อเข าร ว 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
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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
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 ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรก
นับตอจากกรรมการผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย
และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่งมีหนาที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือครอง
หนา 81 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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
 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
4.8.2 การอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่น มีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่ อ าจจะมี ค วามขั ด 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
หนา 82 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(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

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
สว นไดเ สียของกรรมการ ผูบ ริหาร และบุค คลที่มีค วามเกี่ยวข อง บริ ษัทจึงได กําหนด
หลักเกณฑไวดังนี้

หนา 83 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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
ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุ กครั้ง 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

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
และอยูในรายชื่อผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหนาที่ตรวจสอบ
ภายในของบริ ษั ท ทั้ง นี้ เพื่ อใหมั่ นใจวา การปฏิบั ติง านและกิ จ กรรมทางการเงิ น ของบริษั ท ได
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส
4.10 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว
โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความ
หนา 84 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู
พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
4.11 แผนสืบทอดงาน
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainees เพื่อ
พัฒนาความรู ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดให บุคคลดังตอไปนี้ปฏิ บัติหนาที่แทนกรรมการผูจัดการ ในกรณีที่
กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
1. กรรมการบริหารฝายโรงงาน เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับโรงงาน ทั้งของ
บริษัท และบริษัทยอย
2. กรรมการบริหารฝายการเงิน เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ทั้งของบริษัท และบริษัท
ยอย

หนา 85 : LSTTL

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

5) การดูแลเรื่องการใชขอ มูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตน
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. ใหผูบริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัทฯ
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. 2555 บริษทั ฯ มีพนักงานทั้งหมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ
120 คน
พนักงานประจําโรงงานบางปู
275 คน
พนักงานประจําโรงงานตรัง
95 คน
รวมทั้งหมด
490 คน
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ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 236.2 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 2/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 2 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในโดยใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบ
การติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 6 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)

รายการระหวางกันกับบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC)
และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
(หนวย: ลานบาท)

ความสัมพันธ
บริษัทยอย

มูลคารายการ
2555 2554

รายการ

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเปน

ซื้อวัตถุดิบ

1,379

1,185 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

779

745

เพื่อใหตนทุนการขายและ
บริหารของกลุมบริษัทลดลง

ราคาตลาดหักกําไร
สวนเพิ่มคงที่

ขายสินคาและบริการ

2

5

ราคาตลาด

คาเชารับ

2

2

ราคาตลาด

เงินปนผลรับ

279

170

คาบริการในการขายและ
บริหาร

83

29
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ตามอัตราที่ประกาศ
จาย
เรียกเก็บตามจริง/
ราคาตามสัญญา

บริษัทจึงเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาในประเทศของ UFC
เปนคาไฟฟา น้ําประปา และ
ค า บ ริ ก า ร ส ว น ก ล า ง ข อ ง
UPOIC และ UFC ซึ่งเกิดจาก
การที่ บ ริ ษั ท ย อ ยทั้ ง 2 ได เ ช า
อาคารสํานักงานของบริษัท
เพื่ อ เป น การประหยั ด และ
สะดวกสําหรับฝายบริหาร จึง
ได ย า ยสํ า นั ก งานของ UFC
และ UPOIC มาอยู ใ นอาคาร
เดียวกันกับบริษัท
เปนเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
ใน UPOIC
เปนคาใชจายการขาย ในการ
เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยสิ น ค า
ใหกับ UFC
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2)

รายการระหวางกันกับบริษทั ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอสดีเอ็น บีเอชดี
(หนวย: ลานบาท)

ความสัมพันธ

รายการ

มีผูถอื หุนรายใหญเปน ซื้อสินคาและ
กลุมเดียวกัน
บริการ

มูลคารายการ
2555 2554
-

33

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

สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สามารถดูรายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 6

และ 2554

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2555 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสด
จาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 39.77 ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสดทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมี
พันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามัน
ปาลมดิบ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และบมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
เปนผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับ
การซื้อจากผูขายรายอื่นๆ
ในสวนของสินคายูเอฟซีนั้น บริษัทซื้อสินคาจากยูเอฟซีในราคาที่บริษัทขาย หักดวยกําไรสวนเพิ่ม
คงที่ โดยมีการกํ าหนดราคากันระหวางผูบ ริหารของทั้งสองบริษัทภายใตเงื่อนไขเสมื อนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก
3. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทจะเขามา
ถือหุน และเปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยบริษัทมีการใชน้ํามันปาลมดิบ
เปนวัตถุดิบหลัก ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้น การ
หลีกเลี่ยงรายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคา
เดียวกับที่มีการซื้อจากผูขายรายอื่น
บริษัทยังคงเปนผูจัดจําหนายใหกับยูเอฟซีเนื่องจากทําใหตนทุนการขายและบริหารของกลุมบริษัท
ลดลง
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แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.13 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1) ขอมูลทางการเงินโดยสรุป : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมา
- สรุปรายงานการสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี
ชื่อสํานักงาน
เลขทะเบียนผูส อบบัญชี
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
งบการเงิ น รวมนี้ เป น การรวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และงบการเงิ น ของบริ ษั ท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 69.96 และ 98.76 ตามลําดับ
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2555
จํานวนเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

%

งบการเงินรวม
2554
จํานวนเงิน
%

2553
จํานวนเงิน
%

259,266
901,753
1,566,558
57,582
2,785,159

5.00
17.40
30.23
1.11
53.75

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

8.96 361,178
6,059
18.87 860,637
28.20 1,067,984
1.01
55,969
57.04 2,351,826

7.50
0.13
17.87
22.17
1.16
48.83

1,011
52,487
1,865,231
264,913
196,376
14,354
2,028
2,396,400
5,181,559

0.02
1.01
36.00
5.11
3.79
0.28
0.04
46.25
100.00

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

0.01
934
0.94
57,001
33.08 1,884,285
5.13 306,484
3.46 196,376
0.28
17,997
0.05
1,367
42.96 2,464,443
100.00 4,816,269

0.02
1.18
39.12
6.36
4.08
0.37
0.03
51.17
100.00
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2555
จํานวนเงิน

54,862
822,071
775,711
18,048
1,670,692

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
% จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

1.51
22.59
21.32
0.50
45.92

1,312,491 36.07
1,011
0.03
11,658
0.32
639,101 17.57
260
0.01
2,693
0.07
517
0.01
1,967,731 54.08
3,638,423 100.00

220,122 5.13
203,874
987,829 23.03
793,311
1,031,793 24.06
493,723
20,963 0.49
19,226
2,260,707 52.71 1,510,134
1,312,479
809
13,357
698,074
272
3,093
455
2,028,539
4,289,246

5.71
22.21
13.82
0.54
42.27

30.60 1,312,479 36.74
0.02
934 0.03
0.31
15,056 0.42
16.27
728,987 20.41
0.01
283 0.01
0.07
3,934 0.11
0.01
635 0.02
47.29 2,062,309 57.73
100.00 3,572,443 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2555
จํานวนเงิน %
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,688,974
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
317,493
เงินกูยมื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วของกัน
50,000
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
135
สวนของเงินกูย ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
67,880
ภาษีเงินไดคางจาย
51,113
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
182,955
รวมหนี้สินหมุนเวียน
2,358,550
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยมื ระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
17,140
สํารองเผือ่ คาเชาที่ดิน
20,468
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
71,788
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
109,396
รวมหนี้สิน
2,467,945

งบการเงินรวม
2554
จํานวนเงิน %

2553
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2553
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

32.60 2,200,011
6.13 438,561
0.96
50,000
0.00
1,037
1.31
68,080
0.99
65,941
3.53 176,594
45.52 3,000,224

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

31.91 600,000
8.24 393,875
0.10
1.41
40,000
0.25
10,913
3.29 112,536
45.21 1,157,324

16.49 1,415,000
10.83 460,208
567
1.10
40,000
0.30
3.09 116,046
31.81 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
8.89
0.10
1.12
0.19
3.21
36.60

135
0.33
85,020
0.40
20,468
1.39
56,984
2.11 162,607
47.63 3,162,831

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
3.18
15,000
0.42
0.80
43,887
58,887
4.43
49.64 1,216,211

0.41
55,000
1.21
43,358
1.62
98,358
33.43 2,130,179

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

0.01
2.66
1.01
3.68
40.28
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2555
จํานวนเงิน %
สวนของผูถอื หุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอืน่ ของสวนของผูถ ือหุน
สวนของผูถอื หุน ของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียทีไ่ มมอี ํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถ ือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

งบการเงินรวม
2554
จํานวนเงิน %

2553
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2553
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

820,000

15.83

820,000

14.46

820,000

17.03

820,000

22.54

820,000

19.12

820,000

22.95

241,970
5,269

4.67
0.10

241,970
5,269

4.27
0.09

241,970
5,269

5.03
0.11

241,970
5,269

6.65
0.14

241,970
5,269

5.64
0.12

241,970
5,269

6.77
0.15

103,071 1.99
1,225,397 23.65
478 0.01
2,396,185 46.24
317,428 6.13
2,713,613 52.37
5,181,559 100.00

103,071 1.82 102,775 2.13
1,010,014 17.81 950,775 19.74
276 0.00
4,424 0.09
2,180,600 38.45 2,125,213 44.13
327,586 5.78 300,120 6.23
2,508,186 44.23 2,425,333 50.36
5,671,017 100.00 4,816,269 100.00
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82,000
2.25
1,273,480 35.00
(508) (0.01)
2,422,212 66.57
2,422,212 66.57
3,638,423 100.00

82,000 1.91
82,000 2.30
1,010,536 23.56 984,742 27.56
(709) (0.02)
(585) (0.02)
2,159,066 50.34 2,133,396 59.72
2,159,066 50.34 2,133,396 59.72
4,289,246 100.00 3,572,443 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

2555
จํานวนเงิน
รายได
รายไดจากการขาย
เงินปนผลรับ
เงินชดเชยรับจากกรมการคาภายใน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจา ยทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

%

งบการเงินรวม
2554
จํานวนเงิน %

2553
จํานวนเงิน

%

2555
จํานวนเงิน

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
% จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

7,612,229 98.34
117 0.00
128,000 1.65
7,740,346 100.00

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

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

6,383,853 94.45
249,503 3.69
125,316 1.85
6,758,672 100.00

7,530,889 96.60 6,516,203 98.12
170,190 2.18
90,815 1.37
29,092 0.37
65,413 0.84
33,874 0.51
7,795,584 100.00 6,640,892 100.00

6,411,952
556,704
212,698
7,181,354
558,992
(74,105)
484,887
(110,211)
374,676

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

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

5,912,671
338,855
132,616
6,384,142
374,530
(36,112)
338,418
(13,074)
325,344

7,150,254 91.72 5,920,802 89.16
334,025 4.28
316,933 4.77
124,665 1.60
124,850 1.88
7,608,944 97.61 6,362,585 95.81
186,640 2.39
278,307 4.19
(52,199) (0.67) (21,538) (0.32)
134,441 1.72
256,769 3.87
- (33,765) (0.51)
134,441 1.72
223,004 3.36

82.84
7.19
2.75
92.78
7.22
(0.96)
6.26
(1.42)
4.84

85.09
6.59
2.78
94.46
5.54
(0.93)
4.61
(1.58)
3.03
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85.73
7.04
2.73
95.50
4.50
(0.59)
3.91
(1.00)
2.92

87.48
5.01
1.96
94.46
5.54
(0.53)
5.01
(0.19)
4.81
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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
สวนที่เปนของผูม ีสวนไดเสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูม ีสวนไดเสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย

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

2555
จํานวนเงิน

%

งบการเงินรวม
2554
จํานวนเงิน %

2553
จํานวนเงิน

%

2555
จํานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
%
จํานวนเงิน %
จํานวนเงิน

202
202
374,878

(125)
(125)
272,191

140
140
220,355

202
202
325,546

(125)
(125)
134,316

139
139
223,144

277,783

168,181

198,961

325,344

134,441

223,004

96,893
374,676

104,135
272,316

21,254
220,215

277,985

168,056

199,101

325,546

134,316

223,144

96,893
374,878

104,135
272,191

21,254
220,355

0.34

0.21

0.24

0.40

0.16

0.27

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000
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%
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบการเงินรวม
2555
2554

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2553

484,887

414,625

295,476

338,418

251,120
379
(3,265)
119
(3,497)
7
220
509
40,713
(117)
70,060

237,164
425
1,223
791
3,010

212,816
2,091
(71)
757
(9)

(4,868)
133
(275)
40,415
(153)
78,891

(903)
167
(228)
8,481
(129)
40,524

841,134

771,381

558,972

230,638

122,843

259,891

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสด
รับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาลดลง
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยตั้งเพิ่ม (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดินอาคารและอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและ อุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายตนทุนสวนปาลม
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไมเกิดขึน้
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนีส้ ินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได

167,517
42,445
(803)
591

(208,296)
(529,349)
(372)
(1,252)

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

165,402 (193,696)
257,552 (538,336)
2,915
(291)
(62)
180

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

(109,373)
10,935
(25,909)
926,537
(71,287)
(124,800)

44,993
31,610
(22,126)
86,590
(77,634)
(90,204)

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

(67,374) 147,502
1,254
14,811
(24,106) (17,446)
566,219 (464,434)
(2,161) (48,331)
(35,140)
(8,115)

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

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

730,450

(81,247)

580,990

528,918 (520,879)

255,737

หนา 97 : LSTTO

134,441

256,770

87,348
85,812
366
(666)
(1,471)
266
2
(2,694)
(694)
(49)
(160)
24,634
24,727
(249,387) (170,036)
(117)
(153)
33,586
49,306

64,869
2,200
(416)
(6)
(104)
8,481
(90,686)
(129)
18,913

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบการเงินรวม
2555
2554

2553

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจําเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิม่ ขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ตนทุนสวนปาลมเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สินทรัพยไมมตี ัวตนเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
ชําระคืนหนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยมื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย ืมระยะยาว
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากสวนของผูมีสวนได
เสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลจาย

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

(12)
117
(218,900)
3,653
(9,731)
(1,654)
(226,526)

(511,234)
(1,037)
(68,080)
(172,649)
(753,000)
(249,077)
508,343
259,266

6,059
(59)
(3,436)
153
129
(202,384) (179,059)
6,422
4,356
(16,705) (14,305)
14,480
(1,192)
(948)
(207,646) (178,842)

(12)
249,387
117
(24,358)
2,727
(863)
226,998

170,036
153
(57,423)
1,433
(411)
113,789

(3,436)
90,686
129
(95,527)
503
6,672
(486)
(1,460)

14,110
(3,794)
76,704
(90,476)

(815,000)
(567)
(40,000)

590,000
(3,658)
(40,000)

10,000
(2,848)
76,704
(40,000)

(10,760)
3,067
(196,289) (243,932)
436,059 (247,388)

(65,610)
(921,176)

662,900
50,000
(4,780)
(68,080)

147,165
361,178
508,343
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154,760
206,418
361,178

(165,260)
220,122
54,862

(123,003) (205,000)
423,338 (161,145)
16,248
203,874
220,122

93,133
110,741
203,874

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบการเงินรวม
2555
2554
2553

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2553

259,266

508,343

361,178

54,862

220,122

203,874

11,132
6,376

22,788
4,043

26,576
5,320

1,585
-

504
-

5,272
-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย:
ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
โอนตนกลาปาลมไปบัญชีสินคาคงเหลือ

หนา 99 : LSTTO
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)
งบการเงินรวม
2555
2554
2553
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.18
1.08
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.49
0.53
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
0.27
(0.03)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
7.48
8.90
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
48
41
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ (เทา)
9.11
12.26
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)
40
30
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
20.99
22.07
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
18
17
CASH CYCLE (วัน)
71
54
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
15.77
13.91
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
7.22
5.54
อัตรากําไรสุทธิ (%)
3.59
1.87
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
14.35
11.04
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
6.90
5.19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
5.01
14.48
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.43
1.71
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุน (เทา)
0.91
1.26
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
10.93
9.26
อัตราการจายเงินปนผล (ตามปท่จี าย) (%)
อัตราการจายเงินปนผล
(ตามงวดผลการดําเนินงาน) (%)

ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามปที่จาย) (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (บาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2553

1.08
0.56
0.27
8.57
42
10.59
34
24.29
15
62

1.44
0.76
0.33
7.05
52
44.95
8
15.18
24
36

1.11
0.59
(0.31)
8.36
44
43.85
9
18.39
20
32

1.16
0.76
0.20
8.20
44
42.78
9
22.76
16
37

13.50
4.50
2.63
9.04

7.38
5.54
4.81
14.20

5.05
2.39
1.72
6.26

9.14
4.19
3.36
10.52

4.58
10.69
1.57

8.21
12.17
1.71

3.42
18.84
1.98

6.30
30.51
1.88

0.99
13.54

0.50
12.79
20.00

0.99
5.47
93.75

0.67
18.01
91.93

50.41

48.79

55.16

2.95
0.40
0.08
0.20

2.63
0.16
0.15
0.08

2.60
0.27
0.25
0.15
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
2.1 ภาพรวมทางดานธุรกิจ
1. เรื่องเดนของสินคา
น้ํามัน
ราคาปาลมน้ํามันในป 2555 มีความผันผวนอยางมาก ซึ่งนําไปสูมติคณะรัฐมนตรีที่ใหมีการนําเขา
น้ํามันปาลมจํานวนทั้งสิ้น 40,000 ตันในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 อยางไรก็ตาม ปริมาณน้ํามันปาลมดิบในไตร
มาสที่ 4 กลับสูงขึ้นมาก อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตปาลมสดเพิ่มขึ้นเปนเดือนละมากกวา 1 ลานตันตั้งแต
เดือนสิงหาคมเปนตนมา สถานการณเชนนี้นับเปนสิ่งที่ทาทายบริษัทในการที่จะบริหารกําไรใหอยูในระดับที่
เหมาะสม
สําหรับตลาดน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพที่ปจจุบันผูบริโภคไดมีการศึกษาขอมูลผานทางอินเตอรเน็ตมากขึ้น
ทําใหสื่อสังคมออนไลนจะเปนอีกชองทางการสื่อสารเชิงกลยุทธเพื่อรองรับพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน ซึ่งใน
ป 2555 นี้ “เนเชอเรล” ก็ไดสราง “แฟนเพจในเฟซบุค” สําหรับเปนสื่อกลางในการติดตอกับผูบริโภคเพิ่มขึ้นอีก
ชองทางหนึ่ง
เนยเทียมและไขมันพืช
เพื่อเปนการตอกย้ําถึงความเปนผูนําในธุรกิจเนยเทียมและไขมันพืช บริษัทไดวางตลาดผลิตภัณฑ
สําหรับคั่วขาวโพด ภายใตตราสินคา “ปอปคอรน” ซึ่งผลิตภัณฑใหมนี้เหมาะสําหรับการคั่วขาวโพด และจะได
กลิ่นที่หอม รสชาดดี กรอบนาน
จากการที่ไดรับผลตอบรับที่ดีในการจัดการแขงขันแตงหนาเคกครั้งที่ 1 เมื่อป 2554 ทางบริษัทจึงได
จัดการประกวดแขงขันแตงหนาเคกครั้งที่ 2 “Thailand Baking Master 2012” โดยรวมกับโรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสมาคมพอครัวไทย ทั้งนี้ ในสวนของการจัดกิจกรรม
สัมมนาเบเกอรี่ บริษัทไดเพิ่มชวง “การสรางมูลคาเพิ่ม” ใหกับผลิตภัณฑในระหวางการสัมมนาอีกดวย
ผลิตภัณฑผักผลไมแปรรูปและเครื่องดื่ม
ยอดขายผลิตภัณฑในกลุมผลไมของ ยูเอฟซี ซึ่งขยายตัวอยางมั่นคงและยั่งยืน เปนผลจากการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆ ดานยอดขายของน้ํามะพราว 100% ตรา ยูเอฟซี ก็มีการเติบโต
อยางมากในตลาดสงออกเชนกัน สําหรับตลาดในประเทศ ยูเอฟซี ไดวางจําหนายผลิตภัณฑใหม โฮมซอย ซึ่ง
เปนน้ํานมถั่วเหลืองผสมลูกเดือยในขวดพลาสติคขนาด 300 มล. และไดวางจําหนายเครื่องดื่มแนวเอเชียคือ
น้ําเกกฮวยและน้ําหลอฮังกวยตรา ยูเอฟซี ในกลองเตตราแพคขนาด 1 ลิตร
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2. การขายและการกระจายสินคา
ตลาดในประเทศ
ก) ชองทางคาปลีกสมัยใหมและรานสะดวกซื้อ : ในกลุมธุรกิจน้ํามันบรรจุขวดมีจํานวนคูแขงขันราย
ใหมเกิดขึ้นหลากหลายตราสินคา ซึ่งใชกลยุทธดานราคาเปนเครื่องมือหลักในการเขาสูตลาด จึงเปนเหตุใหไม
สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องของการแขงขันดานราคาที่รุนแรง ยิ่งไปกวานั้น ดานของรานคาปลีกมีการผลิตสินคาที่
เปนแบรนดของตนเอง และทํ าราคาที่ ต่ํากว าตราสินคาอยางนอย 1 บาท ในปจจุบั นนี้ ผูบริโภคสว นใหญ
คํานึงถึงภาพลักษณตราสินคาลดลง แตจะคํานึงถึงเรื่องของราคาที่ถูกกวาเปนปจจัยหลัก สําหรับธุรกิจกลุมยู
เอฟซี ไดมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยขยายตัวเปนสองเทาในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
ข) รานคาสงและปลีกแบบดั้งเดิม : ปจจุบันตลาดคาปลีกและคาสงแบบดั้งเดิมยังมีความสําคัญเปน
อยางมาก ทั้งในดานปริมาณและมูลคา ซึ่งทางบริษัทมองถึงโอกาสดังกลาวและพยายามตอบสนองทั้งในเรื่อง
ของคุณภาพสินคาและบริการ โดยทางบริษัทไดมีการปรับปรุงวิธีกระจายสินคาออกสูตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชองทางการจัดจําหนายนี้
ค) ฟูดเซอรวิส : กระแสความนิยมของตลาดอาหารเอเชียในกลุมของรานอาหารจานดวน QSRs
(Quick Service Restaurant) สงผลดีตอบริษัททั้งในกลุมของสินคาน้ํามัน, ผักกระปอง นอกจากนี้ วิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะคนทํางานที่มองหาความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร
เบเกอรี่, อาหารวาง จึงสงผลใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของรานคาขนาดเล็กที่ตั้งในจุดที่ผูคน
เดินผาน (kiosk) และรานอาหารประเภทตางๆ
ดวยเหตุผลขางตน ทําใหทีม Food service ขยายตัวขึ้น บริษัทคาดการณวาหลังจาก AEC เปดแลว จะ
ทําใหมีจํานวนผูคนเดินทางเขามาในประเทศมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงตั้งเปาที่จะเพิ่มลูกคากลุมสายการบิน
และลูกคากลุมธุรกิจทองเที่ยวที่คาดวาจะขยายตัวตามไปดวย
ตลาดตางประเทศ
ในป 2555 ปริมาณวัตถุดิบขาวโพดออนประสบภาวะขาดแคลนอยางหนักทั่วประเทศ สาเหตุหนึ่งมา
จากการที่เกษตรกรผูปลูกที่เคยเผชิญสภาวะผลผลิตเสียหายเมื่อปที่แลวหันไปปลูกขาว หรือน้ําตาล ซึ่งเปนพืช
เศรษฐกิจที่ท างรัฐบาลมีโครงการสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนที่สูงกวาการปลูกขาวโพดออน ดวยสาเหตุดังกลาวประกอบกับการที่คาแรงขั้นต่ําทั่วประเทศได
เพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 ทําใหตนทุนการผลิตสินคาของ ยูเอฟซี พุงทะยานตามขึ้น
ไปดวยเชนกัน ผลกระทบที่ตามมาคือ ลูกคายืดระยะเวลาการสั่งซื้อสินคา หรือลดจํานวน หรือทั้ง 2 อยางใน
เวลาเดียวกัน
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อยางไรก็ตาม บริษัทยังสามารถทํายอดขายในเชิงมูลคาไดตามเปาที่วางไวจากการขายน้ํามะพราว ซึ่ง
ถือเปนตัวขับเคลื่อนยอดขายในกลุมน้ําผลไมของบริษัทโดยเฉพาะในตลาดใหมๆ เชน ออสเตรเลีย และกลุม
ประเทศสหราชอาณาจักร ยอดขายจากน้ํามะพราวนอกจากจะสามารถทดแทนยอดขายของผักผลไมกระปองที่
หายไปสําหรับประเทศตางๆ ในแถบทวีปยุโรป ยังอาจกลาวไดวาทําใหยอดขายรวมที่บริษัทรับจางผลิตสินคา
ภายใตตราสินคาของลูกคาสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวกอนหนานี้
เปนอีกหนึ่งปที่บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท ประสบวิกฤติทางดานปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอตอการขาย
ในชวงครึ่งปแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบขาวโพดออนซึ่งเปนหนึ่งในผลิตภัณฑหลักของบริษัท ประกอบกับ
อัตราคาจางขั้นต่ําที่สูงขึ้นไดสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทได
พยายามอยางสุดความสามารถที่จะเพิ่มยอดขาย โดยสามารถสรางรายไดจากลูกคารายใหมหลายรายในชวง
ครึ่งปหลัง อีกทั้งยังมีการควบคุมคาใชจายอยางเขมงวด โดยเฉพาะคาใชจายในหมวดหลักๆ เชน คาหองเย็น
ในป 2556 บริษัทไดวางแผนพลิกฟนธุรกิจโดยการมุงเนนการขายเฉพาะผลิตภัณฑหลักที่ทํากําไร เชน ถั่วแระ
ญี่ปุนแชแข็ง นอกจากเพื่อผลกําไรที่สูงขึ้นแลว ยังสงผลตอการควบคุมตนทุนการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล
อีกดวย
3. ฟารมเกษตรอินทรีย จังหวัดลําปาง
การทดลองทําฟารมเกษตรอินทรียบนพื้นที่ฟารมใน จังหวัดลําปางไดยุติลงในชวงปลายป 2555 การ
ตัดสินใจในการยุติโครงการนี้เนื่องจากผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรจากองคกรภายนอกไดใหคําแนะนําวาสภาพ
ภูมิประเทศและคุณภาพของดินไมเหมาะกับการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย จากนั้น บริษัทจึงไดเปลี่ยน
รูปแบบการทําเกษตรมาเปนปลูกพืชในแนวปกติที่ไมใชเกษตรอินทรีย ไดแก ขาวโพดหวาน และถั่วแระ

2.2 ภาพรวมทางดานการปฏิบัติงาน
1) การเพิ่มกําลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดสมัครเขารวมโครงการสงเสริมวั สดุและอุปกรณเพื่อการอนุรักษ
พลั งงาน ซึ่ งมี วัต ถุ ประสงคในการลดการใชพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.)
• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
โรงงานสกั ดน้ํ ามั นปาล มดิ บ ที่ จังหวัดกระบี่ ของบริ ษัท สหอุ ตสาหกรรมน้ํ ามันปาลม จํ ากั ด
(มหาชน) ไดเขารวมกิจกรรมในโครงการ Benchmarking ซึ่งเปนโครงการเยี่ยมชมโรงงาน
ขนาดเล็กและโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจัด
โดยกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (Industrial Cluster Development) และกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม
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• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง ไดเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู มุงสู
Productivity กับเครือขายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือ เพื่อนําเสนอผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต โดยทางบริษัทไดรับรางวัลบริษัทที่มีการพัฒนาการดีเดน
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปาง ไดเขารวมโครงการเพิ่มผลิตภาพระดับ
สถานประกอบการในหวงโซอุปทาน อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปดวยการปรับปรุงกระบวนการ
อยางตอเนื่อง (Continuous Process Improvement) กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ดําเนินการแยกสายการผลิต UHT ออก
จากสายการบรรจุกระปองเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต โดยสามารถเพิ่มกําลังการผลิตเปน 2 เทา
พรอมติดตั้งเครื่องจักรใหมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ํามะพราว UHT เขาสายการผลิต
จากเดิม 7 ตันตอชั่วโมงเปน 10 ตันตอชั่วโมง
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ดําเนินการติดตั้งเครื่อง Wrap-around
Case Packer เพื่อลดการใชแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ดําเนินการติดตั้ง Drive in Rack และ
Selective Rack เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ โดยสามารถเพิ่มการจัดเก็บไดรอยละ 47
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ไดดําเนินการโครงการลดตนทุนดังนี้
-โครงการเชื้อเพลิงจากเม็ดเงาะอบแหง สามารถชวยลดตนทุนเชื้อเพลิงไดประมาณ 2 ลานบาท
ตอป
-โครงการ Waste Water Recycle โดยการนําน้ําเสียมาบําบัดดวยระบบ Ultra Filter +
Reverse Osmosis สามารถลดตนทุนไดประมาณ 850,000 บาทตอป
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ไดเขารวมโครงการการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต อย า งมี น วั ต กรรม (Entrepreneurs development for innovative
productivity programme : EDIPP) ซึ่งเปนแผนงานการจัดการเทคโนโลยีเ ชิงนวั ตกรรม
รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี จากการเขารวมโครงการพบวาบริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มโอกาส
ในการขายไดคิดเปนมูลคาประมาณ 300 ลานบาท/ป
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม เขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานโลจิส ติกส ในกลุมอุตสาหกรรมอาหารของภาคกลาง จัดโดยสํานักโลจิสติกส และเหมือง
แร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลจากการเขารวมโครงการดังกลาวคือ
บริษัทสามารถลดคาขนสงสินคาไดประมาณ 400,000 บาทตอป และชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการจัดสงสินคาเปนรอยละ 93.24 นอกจากนั้น ยังชวยใหลูกคามีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการมากขึ้น
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2) การไดรับรางวัลและการรับรองตามมาตรฐานตางๆ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดสมัครเขารวมโครงการสงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซอุปทาน
ของ ผูประกอบการอุตสาหกรรมจากผูกอการราย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม เพื่อจัดทํามาตรฐาน
ระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยในโซอุปทาน ตามมาตรฐานสากล ISO 28000
โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร รวมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(MASCI)
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดสมัครเขารวมโครงการมาตรฐานฮาลาล THS 24000:2552 โดย
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย เพื่อขอรับรองมาตรฐานฮาลาล THS 24000:2552
ในป 2556
• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจังหวัดตรัง ไดรับการรับรองเปนโรงงานสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสี
เขียว (Green System) ในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูและโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจังหวัดตรัง ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) Supply
Chain ในรูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555
• โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
โรงงานสกัดน้ํ ามันปาลมดิบ ที่จังหวัดกระบี่ข องบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) ไดรับการขึ้นทะเบียนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development
Mechanism : CDM) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555
• โรงงานที่จังหวัดลําปางของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท
จํากัด ไดรับรางวัล ความปลอดภัยในสถานที่ทํางานดีเดนระดับจังหวัด
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2.3 ภาพรวมทางดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
1) รวมกิจกรรมงาน “วันเด็ก”
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ทีมงานจากโรงกลั่นน้ํามันพืชบางปู ไดนําผลิตภัณฑ POPCORN ไปรวมกิจกรรม
“งานวันเด็ก” รวมกับโรงเรียนพิบูลประชาบาล จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง ไดรับความ
สนใจจากเด็กนักเรียนและผูปกครองเปนจํานวนมาก
2) ไดรับเกียรติบัตรดานกิจกรรมมาตรฐานความปลอดภัยในหวงโซอุปทาน (ISO 28000)
โรงกลั่ น น้ํ า มั น พื ช บางปู ไ ด รั บ เกี ย รติ บั ต รในโครงการส ง เสริ ม มาตรฐานความปลอดภั ย ในโซ อุ ป ทานของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม จากผูกอการราย ภัยพิบัติหรือโจรกรรม ตามมาตรฐานสากล ISO 28000 โดยกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 นับเปนมาตรฐานดานความปลอดภัยใน
การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนตลอดหวงโซอุปทาน
3) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานพรอมคณะ ใหเกียรติมาเยี่ยมชมโครงการ
ผลิตไฟฟาชีวภาพ (Biogas)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดตรัง ไดรับเกียรติจากอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลัง หลังจากคณะและเจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาพลังงานจังหวัดตรังมาเยี่ยม
ชมโครงการผลิตไฟฟาชีวภาพ (Biogas)
4) มอบตนกลาตามโครงการ ปลูกปาลมน้ํามันในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ผูแทนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดตรัง ไดมีการลงนามในสัญญาการจัดทํา
โครงการปลูกปาลมน้ํามันในโรงเรียนประจําป 2555 โดยไดสงมอบตนกลาปาลมใหกับผูบริหารโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหวยตอ โรงเรียนบานทุงขี้เหล็ก โรงเรียนบานไสตนวา
จังหวัดตรัง โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ไดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2554 ตามวัตถุประสงคของ
บริษัทเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาและชุมชนใกลเคียงมีรายไดจากผลผลิตปาลมน้ํามัน โดยนํารายไดจากการผล
ปาลมมาหมุนเวียนเปนทุนการศึกษาในสถานศึกษาตอไป
5) กิจกรรมสรางสัมพันธภาพและภาพลักษณที่ดีระหวางโรงงานกับชุมชน
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กลุมบริษทั ล่ําสูง (ประเทศไทย) มีกิจกรรมสรางสัมพันธภาพและภาพลักษณที่ดีระหวางโรงงานกับชุมชน ซึ่งได
ปฏิบัตติ อเนื่องตลอดมา ดังนี้
o มอบผลิตภัณฑของบริษัทในเทศกาลปใหมใหกับชาวบานชุมชนพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน
o มอบทุนการศึกษาและผลิตภัณฑของบริษัทในกิจกรรมวันเด็กใหกับโรงเรียนในพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน
o มอบอุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนในพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน
o มอบผลิตภัณฑของบริษัทใหกับเหลากาชาดจังหวัด เพื่อนําไปออกรานนาวากาชาด
o เขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนกับผูนําชุมชนและชาวบานใกลเคียงใน“วันพอแหงชาติ”
o โรงงานที่จังหวัดลําปางของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ได
จัดประชุมกับชุมชนที่อยูรอบโรงงาน เพื่อรวมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชนใหเจริญและนาอยู
ยิ่งขึ้น
o โรงงานที่จังหวัดลําปางของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
รว มกับ เทศบาลเมืองเขลางคนคร ในการใหบ ริการสังคมโดยจัดเต็นท เ พื่อ ตรวจเช็ค สุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และปรึกษาปญหาดานตางๆ
6) เขารวมกิจกรรม “มหกรรมธงฟาลดคาครองชีพไทยชวยไทย จังหวัดตรัง”
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดตรัง ได เขารวมกิจกรรม “มหกรรมธงฟาลดคาครองชีพไทยช วยไทย
จังหวัดตรัง” เพื่อจําหนายสินคาที่จําเปนตอการครองชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย เกษตรกรที่ยากจน และ
ผูดอยโอกาส เปนการชวยลดภาระคาครองชีพประชาชน จัดโดยสํานักงานการคาภายในจังหวัดตรัง
7) สงเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย และจัดการแขงขันกีฬาแกเยาวชนในทองถิ่น
กลุมบริษัทล่ําสูง (ประเทศไทย) ไดจัดกิจกรรมขึ้นภายในโรงงาน และเขารวมกิจกรรมกับชุมชนทองถิ่น เพื่อ
สงเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยไว และยังเปนการสรางสัมพั นธที่ ดีกับชุมชน เช น
กิจกรรมรดน้ําดําหัวพนักงานอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต กิจกรรมงานบุญตางๆ และรวมการแขงขันกีฬาใน
กิจกรรมกีฬาเทศบาลควนคุนสัมพันธ เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด
8) บริจาคโลหิต
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จังหวัดตรัง ของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบ จังหวัดกระบี่ และสวนปาลมน้ํามันของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดเขา
รวมในกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสตางๆ กับโรงพยาบาลหลายแหงและสภากาชาด
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9) มอบผลิตภัณฑใหโรงพยาบาลสงฆ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดนํากระเชาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
ของบริษัท อาทิ น้ํามันเมล็ดชา น้ํามันรําขาว ตราเนเชอเรล นมถั่วเหลือง ตราโฮมซอย และ แปะกวย ตรา ยู
เอฟซี ไปมอบใหกับโรงพยาบาลสงฆ เนื่องในโอกาสขึ้นปใหมเพื่อสําหรับใชในการปรุงภัตตาหารใหกับพระสงฆ
ที่อาพาธภายในโรงพยาบาลสงฆ
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2.4 ภาพรวมทางดานการเงิน
1.

ผลการดําเนินงาน

บริษัทมีรายไดจากการขายลดลงรอยละ 15.23 ซึ่งมีผลมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบ (CPO) ปรับตัว
ลดลง ทําใหราคาขายตอหนวยปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน ตามเหตุผลที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้
(ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน: สถานการณตลาดและราคาน้ํามัน
ปาลม”) นอกจากนี้ปริมาณขายลดลงรอยละ 5.09 เนื่องจากเหตุการณน้ําทวมในปลายป 2554 ทําให
โรงกลั่นน้ํามันปาลมหลายรายตองปดโรงงาน มีผลใหปริมาณขายของบริษัทเพิ่มขึ้นในชวงปลายป
2554 อยางไรก็ตาม ราคาน้ํามันปาลมดิบไดปรับตัวลดลงในอัตราสวนที่มากกวาราคาขาย จึงทําให
กําไรขั้นตนของบริษัทเพิ่มขึ้น 90.55 ลานบาท และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 190.90 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 142 ในป 2555
สําหรับบริษัทยอย (UPOIC) นั้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาลมสดรวมของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากป
2554 รอยละ 7.4 โดยผลผลิตที่มาจากสวนที่เปนพื้นที่ของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 32.2 ในขณะที่
ผลผลิตที่มาจากสวนที่เปนพื้นที่สัมปทานลดลงรอยละ 12.8 ทั้งนี้ เนื่องมาจากปาลมในสวนที่เปนพื้นที่
ของบริษัทยอยนั้นเริ่มอยูในชวงที่ใหผลผลิตเต็มที่ สวนปาลมในสวนที่เปนพื้นที่สัมปทานนั้นเริ่มให
ผลผลิตลดลง เนื่องจากอายุปาลมมากและอยูในชวงที่ตองทําการปลูกทดแทน ซึ่งบริษัทยอยอยูใน
ระหวางดําเนินการขอตอสัญญาสัมปทานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
บริษัทยอยไดเพิ่มปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกรอยละ 25.7 ประกอบกับการที่ปริมาณผล
ปาลมสดรวมจากสวนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 สงผลใหปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูโรงสกัด
เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 15.6
จากเหตุการณขางตน มีผลใหกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 168.18 ลานบาทในป
2554 เปน 277.78 ลานบาทในป 2555 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 65.17 ทําใหอัตรากําไรสุทธิในป 2555
เทากับรอยละ 3.59 (2554 : รอยละ 1.87)
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขาย : รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยลดลง 1,272.85 ลานบาทคิดเปน
ลดลงรอยละ 14.33 สาเหตุหลักมาจากรายไดจากการขายในสวนผลิตภัณฑของบริษัทลดลง 1,190.46
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ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.80 โดยมาจากปริมาณขายลดลงรอยละ 5.63 และราคาขายถัวเฉลี่ยตอ
หนวยลดลงรอยละ 12.16 ซึ่งมีผลมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนตนทุนหลักปรับตัวลดลง
ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอยลดลง 82.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.75 โดยมีรายได
จากการขายน้ํามันปาลมดิบลดลง 133.39 ลานบาท, ผักผลไมกระปอง น้ําผลไม เพิ่มขึ้น 110.12 ลาน
บาท และผักผลไมแชแข็งลดลง 59.11 ลานบาท
เงินชดเชยรับจากกรมการคาภายใน : ในป 2554 บริษัทไดรับเงินชดเชยจากกรมการคาภายในเปน
จํานวนเงิน 29.09 ลานบาท เนื่องจากวิกฤตน้ํามันปาลมขาดแคลนในชวงตนป ทําใหราคาน้ํามันปาลม
ดิบปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายใหตรึงราคาสินคาและจายเปนเงินชดเชยใหแทน ซึ่งในป
2555 ปริมาณน้ํามันปาลมเพียงพอตอการบริโภค รัฐบาลจึงไมมีนโยบายชดเชยราคาดังกลาว
รายไดอื่น : บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 128 ลาน
บาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.65 ของรายไดรวม โดยเพิ่มขึ้น 53.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.88 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทยอยไดรับเงินชดเชยความเสียหายจากผูขายเครื่องจักรในตางประเทศ และ
รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑพลอยได
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 84.23 ของรายไดจากการ
ขาย (2554 : รอยละ 86.09) ในขณะที่ตนทุนขายในสวนของบริษัท ลดลงจากรอยละ 94.95 ในป 2554
เปนรอยละ 92.62 ในป 2555 เนื่องมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบปรับตัวลดลงตามที่ไดอธิบายไปแลว
ขางตน
ในสวนของบริษัทยอยที่มีธุรกิจสวนปาลม (UPOIC) มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 71.3 ของรายไดจาก
การขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 56.3 ในป 2554 โดยมีสาเหตุ หลักมาจากตนทุนผลปาลมสด
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 7 ซึ่ ง มี ผ ลมาจากการปรั บ อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า ตามนโยบายของรั ฐ ค า ปุ ย และค า
บํารุงรักษาเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น สงผลใหตนทุนน้ํามันปาลมดิบตอตันของโรงสกัดเพิ่มขึ้นรอยละ 16
คาใชจายในการขาย : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายของป 2555 เทากับ 556.70 ลาน
บาท (2554 : 592.07 ลานบาท) ลดลง 35.37 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 4.83 ลานบาท
เนื่องจากคาใชจายสงเสริมการขาย และลดลงในสวนของบริษัทยอย 40.20 ลานบาท เนื่องจากการกลับ
รายการคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและลาสมัย คาขนสงและคาเชาคลังสินคาที่ลดลง
หนา 110 : LSTTO

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คาใชจายในการบริหาร : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารของป 2555 เทากับ 212.70
ลาน บาท (2554 : 250.21 ลานบาท) ลดลง 37.51 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 7.95 ลาน
บาท เนื่องจากเงินเดือน โบนัสและผลประโยชนพนักงาน และลดลงในสวนของบริษัทยอย 45.46 ลาน
บาท เนื่องจากคาที่ปรึกษาและคาปรับภาษี
คาใชจายทางการเงิน : ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงิน 74.10 ลานบาท
(2554 : 83.56 ลานบาท) ลดลงจากปกอน 9.46 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 11.32 ซึ่งสวนใหญลดลง
จากสวนของบริษัท 16.09 ลานบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบ ที่ปรับ ตัวลดลง ทําใหบ ริษัทใชเ งินทุน
หมุนเวียนในการบริหารลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือลดลง
กําไร
กําไรขั้นตน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15.77 ในป 2555 (2554 :
รอยละ 13.91) โดยกําไรขั้นตนในสวนของบริษัทเพิ่มขึ้น 90.55 ลานบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่
ปรับตัวลดลง ในขณะที่กําไรขั้นตนในสวนของบริษัทยอยลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนผล
ปาลมสดเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยของบริษัทยอยลดลง สงผลใหกําไรขั้นตนของ
บริษัทและบริษัทยอยลดลงเปนจํานวนเงิน 36.04 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 2.91
กําไรจากการดําเนินงาน : จากการที่กําไรขั้นตนลดลงเปนจํานวนเงิน 36.04 ลานบาท ในขณะที่
คาใชจายในการขายและบริหารลดลงเปนจํานวนเงิน 72.88 ลานบาท และรายไดอื่นเพิ่มขึ้น 23.96
ลานบาท มีผลใหกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 60.80 ลานบาท
กําไรสุทธิ : เนื่องจากบริ ษัทและบริษัท ยอยมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาใชจาย
ทางการเงินลดลง จึงทําใหกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น 109.60 ลานบาท คิด
เปนเพิ่มขึ้นรอยละ 65.17 และมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.59 ในป 2555
(2554: รอยละ 1.87)
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2555 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2554 ใน
อัตราหุนละ 0.08 บาท คิดเปนรอยละ 48.79 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2554 ซึ่งมีการจายเงิน
ปนผลจากผลดําเนินงานของป 2553 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนรอยละ 55.16 ของกําไรสุทธิ
ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2555 บริษัทไมมีการจายเงินปน
ผลระหวางกาล
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ในสวนของบริษัทยอย (UPOIC) นั้น มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป
2554 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของป 2554 อัตราหุนละ 0.60
บาท รวมเปนการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของป 2554 ทั้งสิ้นเทากับอัตราหุนละ 1.10 บาท
คิดเปนรอยละ 91.8 ของกําไรสุทธิ นอกจากนี้ ในระหวางป 2555 บริษัทยอยมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2555 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท การจายเงินปนผลดังกลาว
เปนไปตามนโยบายของบริษัทยอยที่กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถอื หุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท
มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 2.95 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ
820.00 ลานหุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ที่มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 2.63 บาท
(คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 820.00 ลานหุน)
2.

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 5,181.56 ลานบาท ลดลงจากป 2554
เปนจํานวนเงิน 489.46 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 8.63 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยดังตอไปนี้
•

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด : ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 259.27 ลานบาท ลดลง 249.08 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ
49 ทั้งนี้ มาจากการลดลงในสวนของบริษัทจํานวนเงิน 165.26 ลานบาท ซึ่งมีผลมาจากการ
บริ ห ารการจั ด การเงิ น ที่ ดี ขึ้ น ในขณะที่บ ริ ษัท ย อยลดลง 83.82 ล า นบาทเนื่อ งจากผลการ
ดําเนินงาน

•

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น : ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา - กิจการที่
ไมเกี่ยวของกันสุทธิหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน 895.26 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 17.28 ของสินทรัพยรวม (2554 : 1,061.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.72 ของสินทรัพย
รวม) ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระของบริษัท โดยมีสาเหตุการลดลง
เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ทําใหมีการปรับราคาขายลดลง โดยที่ระยะเวลาการชําระ
หนี้ของลูกหนี้การคาในป 2555 มีระยะเวลา 48 วัน (2554 : 41 วัน)
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นอกจากนี้ ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทและบริษัทยอยที่ยังไมถึงกําหนด
ชําระลดลง 2.32 ลานบาท
บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนรอยละ 4.45
ของลูกหนี้การคาที่ไมเกี่ยวของกัน และไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวรอยละ
82.85 ของลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน
•

สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 1,566.56 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 30.23 ของสินทรัพยรวม ลดลง 32.80 ลานบาท (2554 : 1,599.36 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 28.20 ของสินทรัพยรวม) โดยลดลงในสวนของบริษัทจํานวน 256.08 ลานบาท
เนื่องจากราคาวัตถุดิบและปริมาณสินคาคงเหลือของบริษัทลดลง ในขณะที่เพิ่มขึ้นในสวนของ
บริษัทยอยจํานวน 223.28 ลาน

•

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
0.49 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัทยอยจํานวน 3.41 ลานบาท เนื่องจากคาใชจาย
ลวงหนา

•

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน : ณ สิ้นป 2555 ลดลง 0.75 ลานบาท เนื่องจากคาเสื่อม
ราคาอาคารของบริษัทยอยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน

•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณลดลง 10.72 ลานบาท หรือรอยละ 0.57 เมื่อเทียบกับป 2554 โดยลดลงในสวน
ของบริษัท 58.97 ลานบาท เนื่องจากคาเสื่อมราคาประจําป และในสวนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
48.26 ลานบาทในอาคาร เครื่องจักรและยานพาหนะ

•

ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม : บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนสิทธิ
การใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลมลดลง 26.14 ลานบาท เนื่องจากคาตัดจําหนายตนทุน
สวนปาลม

•

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน : ณ สิ้นป 2555 ลดลง 1.76 ลานบาท เปนคาตัดจําหนายการใชงาน
ซอฟแวรคอมพิวเตอรในระหวางงวด
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•

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2555 ลดลง 0.59 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําคาขยาย
โรงงานของบริษัทยอยลดลง

3.

แหลงที่มาของเงินทุน

โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือ
หุน 2,713.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.37 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน และมาจากสวนของ
หนี้สินจํานวน 2,467.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.63 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน ซึ่งในจํานวน
หนี้สินดังกลาวมาจากเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 1,773.99 ลานบาท หรือรอยละ 71.88 ของหนี้สิน
รวม โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 1,756.85 ลานบาท หรือรอยละ 71.19 ของหนี้สินรวม และ
เปนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 17.14 ลานบาท หรือรอยละ 0.69 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้บริษัทและบริษัท
ยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.91 เทา โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ :•

สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น 205.43 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 8.19 เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น

•

หนี้สิน : ณ สิ้นป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูดังนี้
(ก) เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,756.85 ลานบาท ประกอบดวย
(1) จํานวนเงิน 1,088.97 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัทยอย เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน
303.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.72
(2) จํานวนเงิน 600 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัท ลดลงจํานวนเงิน 815 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 57.60
(3) จํานวนเงิน 40 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของ
บริษัท
(4) จํานวนเงิน 27.88 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่เปนโรงงานแหงหนึ่ง
ของบริษัทยอยเอง และสัญญาวาจะไมนําเครื่องจักรไปกอภาระผูกพัน นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไข
และขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลของ
บริษัทยอย บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนด
ชําระในป 2557 โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยเปนอัตราคงที่
ตอป
(ข)

หนี้สินระยะยาวจํานวนเงิน 17.14 ลานบาท ประกอบดวย
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(1) จํานวนเงิน 15 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปของบริษัท โดยบริษัทไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหง
หนึ่ง วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 175 ลานบาท และไดเบิกใชครบเต็มวงเงินแลว เงินกูยืมนี้
มีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 3 เดือน รวม 17 งวด หลังจาก 6 เดือนนับจากวันแรกที่มีการ
เบิกใชวงเงินกูดังกลาว และคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ (Applicable
Margin) ภายในระยะเวลาที่ตกลงไวกับธนาคาร
(2) จํานวนเงิน 2.14 ลานบาทเปนเงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปของบริษัทยอย รายละเอียดไดกลาวไปแลวในหัวขอ (ก) (4) ขางตน
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองทางการเงินลดลงจากป 2554 โดยมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดลดลง 249.08 ลานบาท จากจํานวน 508.34 ลานบาทในป 2554 เปนจํานวน
259.27 ลานบาทในป 2555 โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมา
จากกิจกรรมดําเนินงาน 730.45 ลานบาท (2554: มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
81.25 ลานบาท) เนื่องจากมีลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และเจาหนี้การคาลดลง เปนจํานวนเงิน
793.24 ลานบาทซึ่งมีผลมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่มีกําไรกอนภาษีเพิ่มขึ้น
70.26 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมลงทุน 226.53 ลานบาท (2554 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 207.65 ลานบาท
เนื่องจากมีการจายเงินสําหรับการซื้อ อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 753 ลานบาท ในขณะที่ป 2554 มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหา
เงินจํานวน 436.06 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาวัตถุดิบของบริษัทปรับตัวลดลง ทําใหมีการ
ใชเงินทุนหมุนเวียนลดลง โดยบริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
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อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : การบริหารการจัดการเงินที่ดีขึ้น รวมถึง
การลดลงของราคาน้ํ า มั น ปาล ม ดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว ทํ า ให อั ต ราส ว นสิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นต อ หนี้ สิ น
หมุนเวียนในป 2555 เทากับ 1.18 (2554: 1.08 เทา)
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : จากการที่บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด และลูกหนี้การคา ลดลง ทําใหอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน
ลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 คือ 0.49 เทา (2554: 0.53 เทา)
อั ต ราผลตอบแทนสุ ท ธิ ต อ สิ น ทรั พ ย ร วม : บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี อั ต ราผลตอบแทนสุ ท ธิ ต อ
สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.90 ในป 2555 (2554: รอยละ 5.19) เนื่องจากกําไรสุทธิสําหรับป
เพิ่มขึ้นรอยละ 37.59 ในขณะที่สินทรัพยรวมลดลงรอยละ 8.63 โดยมีผลมาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง
สงผลใหลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือลดลง
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอ สวนผูถือหุน : บริษทั และบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือ
หุนรวมเพิ่มขึน้ เปนรอยละ 14.35 ในป 2555 (2554: รอยละ 11.04) ทั้งนี้เนื่องจากกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษทั ยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนลดลงเปน
0.91 เทาในป 2555 (2554: 1.26 เทา) เนื่องมาจากเงินกูยืมระยะสั้นลดลงจากราคาวัตถุดิบทีป่ รับตัว
ลดลง
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเฉลี่ยลดลงรอยละ 15.73
ในขณะที่รายไดจากการขายลดลงทั้งปริมาณและราคาขายถัวเฉลี่ยรอยละ 14.33 สงผลใหในป 2555
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาเทากับ 7.48 เทา (2554: 8.90 เทา)
ทําใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 48 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งอยูที่ประมาณ 41 วัน
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : เนื่องจากตนทุนขายของบริษัทและบริษัทยอยลดลง
ในอัตราสวนที่มากกวาสินคาคงเหลือ ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคา
สําเร็จรูปเทากับ 9.11 เทา ต่ํากวาป 2554 (2554: 12.26 เทา) สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 40 วัน (2554: 30 วัน)
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : เนื่องจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเฉลี่ยลดลงรอยละ
27.61 ทําใหในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคาเทากับ 20.99
เทา ลดลงจากป 2554 (2554: 22.07 เทา) สงผลใหระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 18 วัน
(2554: 17 วัน)
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4.

รายจายลงทุน

เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรมาตลอด
และโครงการปลูกปาลมทดแทนสําหรับที่ดินที่เปนของบริษัทยอย ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และไดเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตป 2544 ไดเสร็จสิ้นลงแลวรอยละ 92.3 สําหรับการปลูกปาลมทดแทนในพื้นที่ที่เปน
สัมปทานของบริษัทยอย ซึ่งจะหมดอายุในสิ้นปหนานั้นตองขึ้นอยูกับนโยบายการตออายุสัมปทานของ
รัฐบาล
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการ
ดํา เนินงานของบริ ษัทและบริษัท ย อยยังคงขึ้ นอยูกับ ปจจัยที่ค วบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ
ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ในสวนของของบริษัทยังขึ้นอยูกับ
ปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ
นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติแลว ในชวง 2 ปที่ผานมา นโยบายภาครัฐไดมีบทบาท
เพิ่มขึ้นเปนอยางมากกับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ทั้งนี้ ในชวงปลายป 2555 รัฐบาลไดมีการนําผล
ปาลมสดเขามาเปนสินคาควบคุม ซึ่งกําหนดราคาซื้อขายในราคาไมต่ํากวากิโลกรัมละ 4 บาท เพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรในชวงที่ผลปาลมมีปริมาณออกมามาก และราคาตกต่ํา ในขณะที่มีการควบคุมราคา
จําหนายน้ํามันพืชสําเร็จรูปโดยกรมการคาภายใน รวมถึงการพิจารณาปริมาณการนําเขาของน้ํามัน
ปาลมดิบในกรณีที่เกิดการขาดแคลนในประเทศ ลวนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของ
บริษัทในอนาคต นอกจากนั้น หากรัฐบาลยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารสต็อคน้ํามันปาลมดิบ
โดยการแยกปริมาณน้ํามันปาลมที่จะนํามาใชในการผลิตไบโอดีเซล และปริมาณที่จะนํามาใชในการ
บริโภค จะทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํามันปาลมดิบ เหมือนกับเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นในปลายป
2553 และตอเนื่องมาถึงกลางป 2554 และปญหาน้ํามันปาลมดิบลนตลาดที่เกิดขึ้นในชวงปลายป
2555 และตอเนื่องมาตนป 2556
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แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกัน โดยมีการจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวในรอบปบัญชีดังนี้
คาสอบบัญชี (บาท)
ของบริษัท
ของบริษัทยอย 2 บริษัท
ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5 บริษัท
รวม

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

ป 2556
1,510,000
1,920,000
745,000
4,175,000

2) คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบ
บัญชี ซึ่งไดแก การตรวจสอบกิจการที่ไดรับ BOI และรายการนําเขาเครื่องจักรเพื่อใชในการ
ยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)
ของบริษัท
ของบริษัทยอย 2 บริษัท
ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 1 บริษัท
รวม
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ป 2555
420,000
340,000
120,000
880,000

ป 2556
420,000
340,000
220,000
980,000

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.14 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
------ไมมี------
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัท ไดสอบทานขอมู ลในแบบแสดงรายการขอมูล ประจําป ฉ บั บ นี้ แลว 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 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความ
ถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูล
ที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการบริหาร

2. นายอําพล สิมะโรจนา

กรรมการบริหาร

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการบริหาร

หนา 120 : LSTTQ

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
1.

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 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. นางรุงนภา พนมเชิง
11. นายคมกฤส ศิรวิ งศไพรัช
12. นายศิริชยั นาวาเศรษฐถาวร

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจัดการฝายขาย Traditional Trade

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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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
1. นาย วัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
86 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ 2
บริษัท
- กรรมการ
-0- บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดาของนายวัง ชาง ยิง
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree,
University of California at Berkeley,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
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
(บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
รองประธาน The Public Service Commission of Singapore
2. นายสมชัย จงสวัสดิช์ ยั
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
อายุ
55 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 1.30
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไมมี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 36/2003

ประสบการณ
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท 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 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนด โคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด
3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
72 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University, ประเทศอังกฤษ

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 146/2011
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
รุนที่ 38/2012

ประสบการณ
 ผูบริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
 กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ บริษท
ั เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ผูเชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใชในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแหงชาติ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ
66 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
3
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
รุนที่ 9/2004,
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 89/2007
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
รุนที่ 24/2008

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 124 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดยอม
(บสย.)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเจาพระยา จํากัด
5. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
64 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล
คุณวุฒิทางการศึกษา
University of Akron, ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 125 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผานการอบรมจากจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 7/2001 (สมาชิกอาวุโส),
ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC)
รุนที่ 1/2007
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
Refresher รุนที่ 5/2007
ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC)
รุนที่ 7/2008

ประสบการณ
 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออพติคอลกรุป จํากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
อายุ
56 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
คุณวุฒิทางการศึกษา
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
รุนที่ 74/2008

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 126 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ
 Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา /
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad
ซึ่งเปนบริษทั จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเปนบริษท
ั จดทะเบียนอยูใน
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 ซึ่งเปนบริษทั จดทะเบียนอยูใ นตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทํางานใน
เรื่องการกํากับดูแลกิจการและสิทธิประโยชนของผูถือหุน
7. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
52 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนลูกชายของนายวัง ตา เลียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 127 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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
(บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ
54 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.001
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP)
รุนที่ 26/2008

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 128 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ
 เลขานุการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท 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
9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจัดการโรงงาน
อายุ
56 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ -0- บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 37/2003
ประสบการณ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
ผูจัดการสวน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 129 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

10. นางรุงนภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

54 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด
ผูจัดการฝายขายอาวุโส บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
11. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade / Food Solution
อายุ
40 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter
ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประสบการณ
ผูจัดการขาย กลุมสินคาอุปโภค บริษัท เอสซีจอหนสันแอนดซัน จํากัด
Sr. Customer Development Manager
บริษัท จอหนสันแอนดจอหนสัน (ประเทศไทย) จํากัด
Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษัท ดีทแฮลม จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

หนา 130 : LSTTR

ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12. นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร
ผูจัดการฝายขาย Traditional Trade
อายุ
39 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประสบการณ
National field sales manager บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส จํากัด
Business development manager บริษทั ฟอนเทียรา แบรนด ประเทศไทย จํากัด
Distribution account specialist บริษัท เนสเล (ไทย) จํากัด
Area sales manage บริษัท บุญรอด เอเซียเบเวอเรท จํากัด
Business development manager บริษทั ไทยน้ําทิพย จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน
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ประสบการณในอดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบ ริหารของบริษัทยอย
และบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน

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

//
//
//
//

//
/
//

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
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X

/
/
/
/

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กรรมการของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษทั ยอย มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย
รายชื่อกรรมการ

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
X

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

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Y, //
/
/
/
//
//

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กรรมการของ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย มี
รายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย
รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ชาง ยิง
2. นายฟู เซย ซวน ฟรานซิส
3. นายอนุสรณ บูรณกานนท
4. นางสาวสุชาดา เหลาชุนสุวรรณ
5. นางสาววินติ า ปุรผาติ

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
X

//
//
//
//

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

เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปแลว เห็นวางบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่ อให มั่น ใจไดว า การบัน ทึ กข อมู ล ทางบัญชีมีค วามถู กต อง ครบถ ว น และเพี ย งพอที่จ ะรักษาไวซึ่ ง
ทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ คุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
ในการดํ า เนินงานของบริ ษัทในรอบป 2555
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแล ว เห็ นว า
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหารมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดให
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยไมพบ
การละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอ
ความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
นายบรรจง จิตตแจง
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน

ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดป ฏิบั ติห นา ที่ต ามขอบเขตการปฏิ บั 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 ซึ่งรวมถึงการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินของบริษัทเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวา งบการเงินได
แสดงฐานะการเงินของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบ
การควบคุมภายในบริษัท ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอ
ตอฝายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามความเหมาะสม โดยในป 2555 สรุปไดวาบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มีความ
โปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3.
ประชุ ม ร ว มกั บ ผู บ ริ ห าร ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก และผู ต รวจสอบภายใน เพื่ อ ให
ข อ เสนอแนะที่ มี ป ระโยชน ต อ การบริ ห ารงาน โดยฝ า ยบริ ห ารได ทํ า การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบยั ง ได มี ก ารประชุ ม กั บ ผู ส อบบั ญ ชี
ภายนอก โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวยจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบ
บัญชีภายนอกอยางครบถวนและไมพบขอบกพรองใดๆ
4.
ประชุมรวมกับผูบริหารและผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
ที่จะมีผลบังคับใช และการเตรียมความพรอมของบริษัท
5.
พิจารณาตออายุสัญญาจางสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูตรวจสอบ
ภายในของบริษัทออกไปอีก 2 ป สิ้นสุดสัญญาครั้งตอไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมถึงกําหนดคา
ตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบประจําป 2555
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6.
พิจารณารายการในแบบสํารวจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทยังไมไดนํามา
ปฏิบัติตามหลักการกํากับที่ดีของกิจการ
7.
รายงานผลการประชุ ม และผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการบริษัท
8.
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป
2556 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป 2556
9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Government Self Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการ
กํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี ไมพบวามีการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
22 กุมภาพันธ 2556
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