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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.1

ประวัติความเปนมา

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัด โดยนายธงชัย ผะเดิมชิต ซึ่งมี
ความสัมพันธทางเครือญาติกับผูบริหารของกลุม Lam Soon เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2517 ซึ่งจดทะเบียนครั้งแรกในชื่อ
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5.0 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 100 บาท
ในระยะแรกบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ประกอบธุรกิจการนําเขาน้ํามันปาลมโอเลอีนจากประเทศมาเลเซีย
มาบรรจุหีบหอและจําหนายในประเทศไทย รวมถึงประกอบธุรกิจนําเขาผลิตภัณฑที่ผลิตโดย กลุม Lam Soon จากประเทศ
สิงคโปร และตอมาในป 2521 ไดเริ่มดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการกลั่นน้ํามันปาลมเอง โดยไดตั้งโรงงาน
กลั่นน้ํามันปาลมขึ้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยไดรับความรวมมือจากกลุม Lam Soon จาก
ประเทศมาเลเซีย ทางดานเทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากกลุม Lam Soon เปนกลุมที่มีความชํานาญทางดานการดําเนิน
ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลม
จากความสัมพันธอันดีที่มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน กลุม Lam Soon ในประเทศสิงคโปรไดมอบหมายให
ผูบริหารของบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด เปนผูกอตั้งบริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเดือนเมษายน 2526 เพื่อ
วัตถุประสงคที่จะเขามาดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมของบริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ตอมาเดือนสิงหาคม 2527
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด และบริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด จึงไดมีการสลับชื่อบริษัทกัน เพื่อใหโรงกลั่นของ
บริษัทฯ เปนที่ยอมรับกันในกลุมลูกคา ตั้งแตนั้นเปนตนมากลุม Lam Soon ไดเขามามีสวนในการบริหารงานของบริษัทฯ
รวมทั้งใหความชวยเหลือทางดานการผลิต และการวิจัยและพัฒนาใหกับบริษัทฯ
บริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผลิตภัณฑน้ํามันปาลม และแตงตั้งใหบริษัท น้ํามัน
พืชกรุงเทพ จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนาย ตอมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 บริษัท ล่ําสูน (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปลี่ยน
ชื่อเปน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด และในเดือนมิถุนายน 2537 บริษัทฯไดเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงาน โดย
ดําเนินธุรกิจเปนทั้งผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑน้ํายาลางจาน และในขณะเดียวกันบริษัท
น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด ไมไดมกี ิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ อีกตอไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2538
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหบริษัทฯ นําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาซื้อขายในตลาดฯ ไดเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2539
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) หรือ UPOIC ซึ่งเปนบริษัทที่มีสวนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยจากรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29 ทํา
ใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ตอมาไดเพิ่มสัดสวนการลงทุน ทําให ณ สิ้นป 2555 บริษัทมี
สัดสวนการลงทุนใน UPOIC คิดเปนรอยละ 69.96
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เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 บริษัทฯไดเขาไปซื้อหุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (“UFC”) จากกลุมผู
ถือหุนเดิมของ UFC เปนผลใหตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ UFC ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา โดยมีสัดสวนการถือหุนใน UFC รอยละ 96.79 ทําให UFC มีสถานะเปนบริษัทยอย
ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ UFC
มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ใหเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุนที่ยังมิได
ออกจํ า หน า ยให กั บ ผู ถื อ หุ น เดิ ม ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น ของผู ถื อ หุ น แต ล ะรายในอั ต รา 2 หุ น เดิ ม ต อ 1 หุ น ที่ ยั ง มิ ไ ด
ออกจําหนาย ในราคาตามมูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท ทําใหหลังการเพิ่มทุนดังกลาว บริษัทมีสัดสวนการถือหุนเปนรอย
ละ 98.00 จากเดิมรอยละ 96.79 โดยมีมูลคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นคือ 175 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีสัดสวนการลงทุน
ใน UFC อยูที่รอยละ 98.76
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงค
ในการบริหารเงินสดคงเหลือที่เปนสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท โดยจะซื้อหุนคืนเปน
จํานวนไมเกิน 8.2 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด โดยกําหนดระยะเวลาจําหนาย
หุนทุนที่ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549 (ภายหลัง 6 เดือนนับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น แต
ตองไมเกิน 3 ป) และตอมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหหุนทุนซื้อคืนของบริษัทฯมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก
8.2 ลานหุนเปน 82 ลานหุน จากนั้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
จําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวน 82 ลานหุน ผานกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ถึง
วันที่ 23 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทฯ ไดจําหนายหุนซื้อคืนออกไปครบตามจํานวนทั้งสิ้น 82 ลานหุนเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2549
บริษัทฯ ไดแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 กับนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 โดย
ปรับลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากเดิม ราคาหุนละ 10 บาท เปน ราคาหุนละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดปรับมูลคาหุนที่ตราไว
โดยเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 เปนตนไป สงผลใหบริษัทฯมีหุนสามัญที่ออกและจําหนาย
แลวทั้งหมด 820,000,000 หุน จากเดิม 82,000,000 หุน
บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ป ระชุมวิสามัญผูถือหุ น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ใหแกไ ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัท อีก 1 ขอ ไดแก ขอ 25 ประกอบกิจการผลิต
และจําหนายพลังงานไฟฟา ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทมีแผนที่จะดําเนินการโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ ภายใต
กลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 มีมติใหแกไขนโยบายการจายเงินปนผล
จาก “บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงิน
ไดแลว” เปน “บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินไดแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการลงทุนในอนาคตและความตองการเงินทุน”
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รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมบริษัทล่ําสูง
กลุมบริษัท Lam Soon เปนบริษัทขามชาติที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ประเทศสิงคโปร ธุรกิจหลักของกลุม คือ เปน
ผูผลิตสินคาอุปโภคและบริโภค ในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต และจัดจําหนายสินคา ดังกลาวไปทั่วโลก ในประเทศ
ไทยกลุมบริษัท Lam Soon ไดเขามาดําเนินธุรกิจภายใตชื่อ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยทางกลุม
บริษัท Lam Soon ได ใหความสนับสนุนทางดานการผลิต และการวิจัยและพัฒนา แกบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) โดยไมมีคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และกลุม Lam Soon ก็ใหความเปนอิสระในการบริหารการดําเนินธุรกิจ ใหแก
กลุมผูบริหารซึ่งเปนคนไทย

1.2

วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจอาหารที่มีการเติบโตและพัฒนาอยางยั่งยืน

พันธกิจ
1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และคุณคาทางโภชนาการ พรอมทั้งนําเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหมๆ ที่ตรง
ตามความตองการของลูกคา ดวยบริการที่ดีเยี่ยม และสรางศักยภาพใหสามารถแขงขันไดในอนาคต
2. ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ดวยระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสากล พรอมกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม
3. สรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา และ จัดสรรประโยชนตอบแทนแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม
รวมทั้งการคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน

1.3

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผานมา
ดานนโยบาย : การแตงตั้งรองประธานกรรมการ, กรรมการผูจัดการ, กรรมการบริหาร, เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ, เลขานุการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 มีมติแตงตั้ง ดร. อาจอง ชุมสาย ณ
อยุธยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ แทนนายสม
ชัย จงสวัสดิ์ชัย ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยใหมีผลทันที
• การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 มีมติแตงตั้ง นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ แทนนายสมชัย จงสวัสดิ์
ชัย ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยใหมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 มีมติแตงตั้ง นางสาวจิรสุดา
สําเภาทอง ผูจัดการแผนกฝายบัญชีอาวุโส ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาว
อัญชลี สืบจันทศิริ โดยใหมีผลทันที
• ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติแตงตั้งนางสาวปยธิดา สุข
จันทรเปนกรรมการแทนที่นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
หนา 3

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

• การประชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ 2557 มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง นางสาวจิ ร สุ ด า
สําเภาทอง ผูจัดการแผนกฝายบัญชีอาวุโส ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท แทนนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
โดยใหมีผลทันที
ดานนโยบาย : นโยบายการจายเงินปนผล
• การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 มีมติใหแกไขนโยบายการจายเงินปน
ผลจาก “บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินไดแลว” เปน “บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํา
กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการลงทุนในอนาคตและความ
ตองการเงินทุน”
การรับรองตามมาตรฐานตางๆ : ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดรับการรับรองมาตรฐานระบบความปลอดภัยดานอาหาร (FSSC 22000 : Food
Safety System Certification) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดรับการรับรองมาตรฐานระบบความปลอดภัยในโซอุปทาน (ISO 28000: 2007) ใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2556
• โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูไดดําเนินการตออายุการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) จากกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม โดย การรับรองนี้จะมีอายุ 3 ป และหมดอายุในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ดานการตลาด : กลุมผลิตภัณฑใหม
• ในป 2556 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดวางตลาดผลิตภัณฑใหม ไดแ ก ขาวโพดหวานบรรจุ
กระปอง, ผลิตภัณฑเครื่องดื่มเกกฮวยผสมหลอฮังกวย บรรจุกระปองอลูมิเนียมขนาด 240 มล. และผลิตภัณฑ
น้ํานมถั่วเหลืองพรอมดื่ม ตรา โฮมซอย สูตรผสมงาดําในบรรจุภัณฑขวดพลาสติคขนาด 300 มล.

1.4

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัทฯ มี บริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก

1.
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC มีสัดสวนการลงทุน รอยละ 69.96
UPOIC มีบริษัทยอย คือ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 99.98 ทั้งนี้บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนบริษัทที่ดําเนินกิจการปลูกปาลมน้ํามัน โดยมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และโรงงานสกัดน้ํามันเมล็ดในปาลมเปนของตนเอง มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 45,652.26 ไร หรือ 7,304.36 เฮคเตอร มี
ผลิตภัณฑหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ, น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และผลิตภัณฑอื่น ซึ่งไดแก เมล็ดในปาลม และ กากเมล็ดใน
ปาลม
2.
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 98.76 บริษัท อาหารสากล
จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมบรรจุกระปอง ถุง Pouch และขวดแกว เครื่องดื่ม น้ํา
หนา 4

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผลไม กาแฟบรรจุกระปอง ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ปจจุบัน UFC มีโรงงานผลิต 2
แหง ตั้งอยูที่จังหวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม
UFC มีบริษัทยอย และบริษัทรวม 2 บริษัท ดังนี้
2.1
2.2

บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 97 ประกอบธุรกิจผลิต และจัดจําหนาย
ผักและผลไมแชแข็ง
บริษัท ยูเนี่ยนเฟรช จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 40 ประกอบธุรกิจผลิต และ จัดจําหนาย
ผักและผลไมสด แตในปจจุบันไมไดดําเนินธุรกิจดังกลาวแลว

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)

หนา 5

99.99%
บจ. ประจักษวิวัฒน
(เจาของสัมปทานที่ดินเคียนซา)

แบบ 56-1

2.

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลั่นน้ํามันปาลม
(REFINERY) โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 1,000 ตันตอวัน หรือ 365,000 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามัน
ปาลมขนาดใหญแหงหนึ่งของประเทศไทย ในปจจุบัน บริษัทจําหนายผลิตภัณฑหลักดังตอไปนี้

2.
3.
4.
5.
6.

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

ลําดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษัทยอย คือ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

หนา 6

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายได
ปี 2554
%
ล้านบาท
บริษัท
บริษัทยอย
รวม

6,689.42
2,195.66
8,885.08

ดําเนินการ
โดย
บริษัทและ
กลุมน้ํามันพืช
UPOIC
บริษัท
กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
บริษัทและ
ผลิตภัณฑปาลมอื่นๆ
UPOIC
กระแสไฟฟาจําหนายใหกับ กฟภ. บริษัทและ
UPOIC
บริษัทและ
กลุมผักและผลไม
UFC (1)
บริษัทและ
กลุมเครื่องดื่ม
UFC (1)
บริษัทและ
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ
UFC (1)
มูลคาการจําหนายสุทธิ
ผลิตภัณฑ/บริการ

75.29
24.71
100.00

ปี 2555
%
ล้านบาท
5,498.97
2,113.26
7,612.23

ป 2554
ลานบาท
%
6,005 67.59

72.24
27.76
100.00

ปี 2556
%
ล้านบาท
5,035.09
2,208.32
7,243.41

ป 2555
ลานบาท
%
4,876 64.05

69.51
30.49
100.00

ป 2556
ลานบาท
%
4,408 60.86

658
297

7.41
3.35

593
168

7.79
2.21

593
415

8.18
5.73

20

0.23

20

0.26

23

0.32

1,414

15.91

1,300

17.08

1,135

15.66

380

4.27

541

7.10

558

7.70

111

1.25

115

1.50

112

1.55

8,885

7,612

7,243

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

หนา 7

แบบ 56-1

2.1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะผลิตภัณฑ

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

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

ลูกคากลุมเปาหมาย

การจัดจําหนาย

-

- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์

- โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน

-

- ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามัน
เมล็ดในปาลมบริสุทธิ์

- โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน

-

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

- โรงงานผลิตนมขนหวาน
- โรงงานทําไอศครีม
- โรงงานทําบะหมีก่ ึ่งสําเร็จ
รูป
- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200ลิตร

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

หยกไฮ-เอ, แสง
จันทร, ไนฟ

1.1.5 น้ํามันปาลม
สเตียรีน
(RBD Palm
Stearin)

-

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

1.1.6 กรดไขมัน
อิสระ
(Palm Fatty
Acid)

-

- ใชเปนวัตถุดิบในการทําสบู และ
อาหารสัตว
- ใชเปนสวนผสมในยา
- ใชเปนวัตถุดิบในการทําน้ํามัน
เครื่อง

1.1.7 น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมบริสุทธิ์
(RBD Palm
Kernel Oil)

-

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

- บรรจุขวดขนาด 0.25, 0.5, 1,
2, และ 5 ลิตร
- บรรจุปบขนาด 13.75 และ18
ลิตร
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร
- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

- บรรจุแทงคขนาด 12-13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

แบบ 56-1

ผลิตภัณฑหลัก

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

1.2 น้ํามันมะพราว
(Coconut Oil)

แสงจันทร

1.3 น้ํามันถั่วเหลือง
(Soybean Oil)

หยก

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

1.4 น้ํามันเมล็ดดอก
ทานตะวัน

หยก

- ใชบริโภคโดยตรง

หยก

2.1 เนยเทียม
(Margarine)

2.2 ไขมันพืชผสม
(Shortening)

การจัดจําหนาย

- โรงงานทําขนม, ไอศกรีม
- รานเบเกอรี่

- บรรจุปบขนาด 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 10

- 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 กระทรวงพาณิชย โดยเฉพาะ
น้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตรลงมา ดังนั้นการกําหนดราคาขายในปจจุบันยังคงมีขอจํากัดอยู ซึ่งทําใหไม
สามารถปรับราคาใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นไดในทันที ซึ่งจะสงผลกระทบตอกําไรของบริษัท
2. ความไมแนนอนของปริมาณวัตถุดิบ
ปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ํามันปาลม โดยการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาลมน้ํามันจะ
ขึ้ น อยู กั บ หลายป จ จั ย โดยเฉพาะปริ ม าณน้ํ า และปุ ย ที่ เ พี ย งพอ ส ง ผลให ป ริ ม าณน้ํ า ฝนเป น หนึ่ ง ป จ จั ย ที่ มี
ความสําคัญเชนเดียวกับพืชเกษตรทั่วไป ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ตองการน้ําโดยเฉลี่ยประมาณ 1,800-2,000 ม.ม.
ตอป และไมควรมีสภาพแหงแลงเกิน 2 เดือน ดังนั้นหากในปใดที่มีปริมาณน้ําฝนนอย หรือสภาพภูมิอากาศไม
เอื้ออํานวย จะทําใหผลผลิตปาลมน้ํามันนอย อีกทั้งปริมาณน้ํามันดิบที่สกัดไดจากผลปาลมสดอยูในระดับต่ํา
ในขณะที่ความตองการของน้ํามันปาลมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเปนน้ํามันพืชที่มีบทบาทสําคัญใน
ธุรกิจน้ํามันพืชเพื่อการบริโภค และยังเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกหลายอุตสาหกรรม เชน สบู บะหมี่
กึ่งสําเร็จรูป นมขนหวาน เนยเทียม ขนมขบเคี้ยว เปนตน นอกจากนั้น ในปจจุบัน ปาลมน้ํามันยังเขามามีบทบาท
ในฐานะพืชพลังงานเพื่อนํามาผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น
3. บัตรสงเสริมการลงทุน
ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติ
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ดังนี้
3.1 เลขที่ 1179/2543 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบ 15 ตัน-ผล
ปาลมสดตอชั่วโมง และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และหรือน้ํามันมะพราวดิบ 3.6 ตัน-เมล็ดในปาลมและ/หรือเนื้อ
มะพราวแหงตอชั่วโมง (สิ้นสุดสิทธิประโยชนในเดือนพฤศจิกายน 2556)
สิทธิและประโยชนที่สําคัญ มีดังนี้
1.
ไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีการคาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไ ดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
4.
ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละหา
สิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ (2)
5.
ใหไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปน
ระยะเวลาสิบป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
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3.2 เลขที่ 1292 (2)/2547 ลงวันที่ 23 เมษายน 2547 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตเนยเทียมและไขมัน
พืชผสม 23,040 ตันตอป ซึ่งบริษัทฯ ไดขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจากระบบ Manual
สูระบบ Automation
3.3 เลขที่ 1815 (2)/2549 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบ 525
ตันตอป
3.4 เลขที่ 2093 (2)/2550 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์
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 ค ณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลาแปดป นับแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
3.
ได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
3.5 เลขที่ 1013 (9)/2551 ลงวันที่ 4 มกราคม 2551 ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ
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 ค ณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
2.
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
3.
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
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การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
- กลยุทธการแขงขัน

เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลม กลยุทธที่สําคัญของบริษัทฯ
ยังคงเนนที่ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือผลิตภัณฑที่ตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันในดาน
ราคากับผูผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม สวนใหญจะเปนการเจาะกลุมรานอาหารฟาสตฟูด อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอม
ปรุง และผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ โดยทางบริษัทมีฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสูตรพิเศษเฉพาะของ
ลูกคาแตละกลุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑเดิมของลูกคาเพื่อใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น และมีนโยบายควบคุม
ขั้นตอนการผลิต ใหผลิตภัณฑที่ไดมีมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอยางสม่ําเสมอ
และเพื่อตอบรับกับกระแสการดูแลสุขภาพ บริษัทจึงไดวางตลาดน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพภายใต ตราสินคา “เนเชอ
เรล” อยางตอเนื่อง ไดแก น้ํามันเมล็ดชาออรแกนิค ผานกรรมวิธี น้ํามันคาโนลาผสมน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ํามัน
มะกอกบริสุทธิ์ 100% น้ํามันมะกอกไลทแอนดไมล น้ํามันรําขาวบริสุทธิ์ 100% (Oryzanol 6,000 ppm) และน้ํามันคาโนลา
บริสุทธิ์ 100% เพื่อสรางความหลากหลายและเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค
บริษัทใหความสําคัญถึงเรื่องการสรางแบรนดแทนการแขงขันเรื่องราคา ดังนั้น เราจึงมุงใชกลยุทธในการสราง
ความตระหนักและการรับรูในตรายี่หอแกผูบริโภค โดยผานสื่อโทรทัศน และสื่อในรานคา โดยสรางใหน้ํามันหยกเปน
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องการทอด สําหรับตราเนเชอเรล บริษัทใหขอมูลไปยังกลุมเปาหมายที่รักสุขภาพ และทํากิจกรรมที่สื่อสาร
ไปยังกลุมเปาหมายโดยตรง เชน Facebook และการทําโรดโชวในสวนของสํานักงานออฟฟศและโรงพยาบาล ในสวนของ
เนยเทียมและไขมันพืชผสม เราขยายฐานผูบริโภคไปยังกลุมผูใชในโรงแรม โดยการเขารวมเปนสมาชิกและทํากิจกรรมกับ
สมาคมพอครัวไทย
นอกจากนั้น ในป 2556 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดวางตลาดผลิตภัณฑใหม ไดแก
ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง, ผลิตภัณฑเครื่องดื่มยูเอฟซี รีเฟรช รสชาติในแบบเอเซีย เชน น้ําเกกฮวยผสมหลอฮังกวย
บรรจุกระปองอลูมิเนียมขนาด 240 มล. และผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลืองพรอมดื่ม ตรา โฮมซอย สูตรผสมงาดําในบรรจุภัณฑ
ขวดพลาสติคขนาด 300 มล. ดานยอดจําหนายผลิตภัณฑ น้ํามะพราวพรอมดื่ม 100% ตรา ยูเอฟซี ในตลาดตางประเทศ
ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง และจากการที่ความตองการในผลิตภัณฑน้ํามะพราวพรอมดื่มยังมีเขามาตอเนื่อง ยูเอฟซีจึงได
ลงทุนขยายสายการผลิต โดยเพิ่มเครื่องบรรจุผลิตภัณฑเครื่องดื่มระบบ Tetra Prisma Aceptic จํานวน 2 เครื่อง และเปดใช
งานแลวในเดือนธันวาคม 2556
- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป 2522 จึงทําใหบริษัทฯไดรับความเชื่อถือและมีความสัมพันธอันดีกับลูกคา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่เชื่อถือ โดยในปจจุบัน
บริษัทมีระบบมาตรฐานตางๆ ประกอบดวย ISO 9001:2008, GMP, HACCP, ISO 14001:2004, TIS 18001:2011,
OHSAS 18001:2007, RSPO, มรท.8001, ISO 28000:2007 และ FSSC 22000 (ISO 22000:2005 + PAS 220:2008)
ระบบมาตรฐานตางๆ ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา โดยเนนที่ความ
เอาใจใสและความรับผิดชอบตอลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาตรงตามเวลา ทําใหไดรับความ
ไววางใจจากลูกคาเปนอันมาก
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ในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการขายสินคาใหกับลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจาก
การขาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการสัมมนาใหความรูในเรื่องการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน วิธีการทําขนมชนิด
ตางๆ แกลูกคาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดเปนประจําทุกป ซึ่งเปดโอกาสใหบริษัทฯ ไดพบปะกับลูกคาและได
ทราบถึงปญหาที่ลูกคาประสบในการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานขายของบริษัทฯ และผูเชี่ยวชาญทางดาน
โภชนาการสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาใหใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและระดับราคาที่ตรงกับความตองการใช
งานของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑไขมันพืชผสมและเนยเทียม ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดจําหนาย
ไขมันพืชผสมและเนยเทียมหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติการใชงานแตกตางกัน ภายใตเครื่องหมายการคาที่ตางกัน นอกจาก
การจัดสัมมนาแลว บริษัทฯ ยังมีการจัดใหลูกคามาเยี่ยมชมการผลิตที่โรงงานอยางสม่ําเสมอ
ลูกคาของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ตามวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑดังนี้
1.

รานคาสง (ยี่ปว) รานคาปลีก หางสรรพสินคา

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันเมล็ดทานตะวัน และน้ํามันขาวโพด
โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด ถุง และปป ซึ่งจะไดนําไปจําหนายตอใหกับผูบริโภคขั้นสุดทาย นอกจากนี้ยังมีสินคาของ UFC
ซึ่งบริษัทฯเปนตัวแทนจําหนายสินคา ไดแก ผัก และ ผลไม บรรจุกระปอง น้ําผลไม บรรจุกระปอง และ UHT และกาแฟ
บรรจุกระปอง ซึ่งทําจากกาแฟสดคั่วบดพันธุอาราบิกา
ลูกคารานคาสง (ยี่ปว) รานคาปลีก หางสรรพสินคา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 2,000 กวาราย พนักงานขายของ
บริษัทฯ ที่ดูแลจะแบงเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกจะรับผิดชอบพื้นที่ขายในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล สวนอีก
กลุมหนึ่งจะรับผิดชอบพื้นที่ในตางจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่อื่นที่มีบทบาทในเรื่องการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
เชน พนักงานตรวจสินคา และพนักงานแนะนําสินคาประจําหางสรรพสินคาอีกจํานวนหนึ่ง พนักงานขายจะออกเยี่ยมเยียน
ลูกคาสม่ําเสมอ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง สําหรับลูกคาแตละราย เพื่อไปรับคําสั่งซื้อและติดตามความคืบหนาของสภาพ
ตลาดอยางใกลชิด
2.

รานเบเกอรี่และภัตตาคาร

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีนขนาดบรรจุปบ ไขมันพืชผสม เนยเทียม Hydrogenated Fat
และ น้ํามันมะพราว ลูกคาประเภทรานเบเกอรี่และภัตตาคาร สวนใหญจะอยูในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
พนักงานขายจะออกเยี่ยมลูกคาอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง สําหรับลูกคาแตละราย เนื่องจากจํานวนครั้งของการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑของบริษัทลูกคาในกลุมนี้จะถี่กวาลูกคากลุมอื่น
3.

รานอาหารฟาสตฟูดและลูกคาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมโอเลอีนบรรจุถังและบรรจุปบ ซึ่งมีหลายขนาด
รวมทั้งบรรจุแทงค นอกจากนี้ยังมีน้ํามันปาลมสเตียรีน Hydrogenated Fat ไขมันพืชผสม เนยเทียม และผลิตภัณฑของ
UFC เชน ขาวโพดหวาน ซุปขาวโพด และผลไมรวม โดยลูกคาจะสั่งใหบริษัทฯ ผลิตสินคาใหตามคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให
ไดมาตรฐานตามที่กําหนดใหใชกับผลิตภัณฑของลูกคาแตละราย แตละ Franchise หรือสาขาของรานอาหารฟาสตฟูดทั่ว
โลก เนื่องจากลูกคากลุมนี้ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการเปนหลัก และจะเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
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ใหเพียงไมกี่ราย ดังนั้นโอกาสในการสูญเสียลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯ จึงมีคอนขางนอย นอกจากนั้นลูกคาในกลุมนี้ยัง
จัดเปนลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯ อีกดวย
- การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายเอง โดยผานทางกลุมรานคาสง รานคาปลีก และหางสรรพสินคา กลุมรานอาหาร เบเกอ
รี่ ภัตตาคารฟาสตฟูด กลุมลูกคาอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมสบู แชมพู จากการที่บริษัทฯ เปนผูจัด
จําหนายสินคาโดยตรง ทําใหสามารถดูแลและใหบริการแกลูกคาในทุกพื้นที่ไดอยางทั่วถึง และสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังทําใหบริษัทฯ ไดดําเนินการทางการตลาดไดอยางคลองตัวมากขึ้นรวม
ไปถึงการวางแผนการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
- สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศในระยะ 3 ปที่ผานมา

การจําหนายในประเทศ
การจําหนายตางประเทศ

2556

2555

2554

95.57 %
4.43 %

95.84 %
4.16 %

96.57 %
3.43 %

ผลิตภัณฑน้ํามันปาลมสวนใหญเปนการจําหนายในประเทศ สําหรับการจําหนายตางประเทศจะผานนายหนา
ตัวแทน ซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศสิงคโปร ประเทศที่สงออก ไดแก จีน อินเดีย มาเลเซีย บังกลาเทศ ปากีสถาน เปน
ตน
ในสวนของผลิตภัณฑของผัก, ผลไม, เครื่องดื่มและซอสเปนการจําหนายในประเทศ และตางประเทศ ในสัดสวน
51 : 49 โดยมีการจําหนายไปยังประเทศญี่ปุน อเมริกา และ ยุโรป เปนตน

ข.

ภาวะการแขงขัน
โครงสรางของอุตสาหกรรม

การปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทยเริ่มตั้งแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเริ่มปลูกประมาณพันไร มี
วัตถุประสงคเพื่อการคาเปนครั้งแรก และตอมาไดมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกทั้งจากภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา จนถึงชวง
30 ป ที่ผานมา เกษตรกรรายยอยใหความสําคัญกับการปลูกปาลมอยางจริงจังและไดรับการพัฒนาเขาสูระบบการคาและ
อุตสาหกรรมมากขึ้น ปจจุบันไทยเปนประเทศหนึ่งในผูผลิตปาลมน้ํามันที่สามารถผลิตใชอยางเพียงพอภายในประเทศ และ
สามารถสงออกไดบางสวนเทานั้น
โครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก เกษตรกรผูปลูกปาลม
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผูบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแตละสวน
จะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในปจจุบันไดเกิดความตองการใชน้ํามันปาลมจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล
ขึ้นมาในระบบ ทําใหอาจเกิดความไมสมดุลระหวางความตองการใชไบโอดีเซลและอุปทานของน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภค
ซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาน้ํามันปาลมไดเชนกัน สําหรับปจจัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาในประเทศ
ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะ
สงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ และ
นํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมที่สามารถบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก ในขณะที่ราคา
หนา 16
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วัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงและ
การควบคุมราคาของกรมการคาภายในเปนหลัก
สําหรับปริมาณผลปาลมสดซึ่งเปนวัตถุดิบนั้น ประเทศไทยยังไมมีการนําเขาผลปาลมสด แตมีการสงออกเปนบาง
ปซึ่งเปนปริมาณที่ไมมากนัก ดังนั้นผลผลิตปาลมน้ํามันเกือบทั้งหมดจึงถูกนํามาใชตอในอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลม
และสวนนอยใชเปนเมล็ดพันธุ ผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเปนสําคัญ สงผลใหมีผลผลิต
เพิ่มขึ้นจาก 45,890 ตันในป 2520 เปน 1.3 ลานตัน และ 12 ลานตัน ในป 2534 และ 2556 ตามลําดับ ผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คือ น้ํามันปาลม สําหรับกากของเมล็ดในปาลมถือเปนผลพลอยไดในการผลิต เนื่องจากมีมูลคา
ทางการคาต่ํา โดยนําไปใชเปนอาหารสัตว น้ํามันปาลมที่ไดจากโรงงานสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมจะนําไปใชทดแทนกับน้ํามันมะพราวไดเปนอยางดี นั่นคือการนําไปใชในการทําสบู และผงซักฟอก
น้ํามันเมล็ดในปาลมสกัดไดเฉพาะในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดใหญที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาลมออกมาจากเสนใยของ
ผลปาลมเทานั้น สวนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบน้ํามันจากผลปาลมทั้งทะลายโดยไมมีการแยกเปลือกและเมล็ดใน น้ํามัน
ปาลมดิบที่ไดก็จะเปนน้ํามันผสม
สําหรับเศษวัสดุเหลือจากขบวนการผลิต คือ เสนใยของผลปาลม กะลาปาลม และทะลายปาลมเปลา โดยเสนใย
ของผลปาลมและกะลาปาลม ทางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา เพื่อผลิตไฟฟาใชในโรงงาน
เองเกือบทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม ราคาของกะลาปาลมในปจจุบันมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิง
ทดแทนน้ํามันปโตรเลียมที่มีราคาสูงขึ้น สงผลใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนํากะลาปาลมออกขายแทนการนําไปใชเปน
เชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา ทั้งนี้เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหมอไอน้ํา
เพื่อใหสามารถใชทะลายปาลมเปลา เปนเชื้อเพลิงได แทนการใชเสนใยของผลปาลมเพียงอยางเดียว การใชพลังงาน
หมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลดังกลาว สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันปโตรเลียมลงได นอกจากจะเปนการลดตนทุนใน
การผลิตน้ํามันปาลมดิบแลว ยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษพลังงานอีกดวย
ภาพรวมป 2556
ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในป 2556 คลายกับป 2555 ในเชิงปริมาณผลผลิต โดยในป 2556 ทั้ง
ปริมาณผลปาลมสดและปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากป 2555 คือประมาณรอยละ 11 และ 13
ตามลําดับ ตอเนื่องจากปลายป 2555 ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศในชวงตนป 2556 ยังคงทรงตัวอยูในระดับสูง
โดยในเดือนกุมภาพันธ สูงเปนประวัติการณที่ 386,302 ตัน และอยูในระดับที่สูงกวา 300,000 ตันมาโดยตลอดจนกระทั่งถึง
เดือนกันยายน สงผลตอราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศชวงเดือนมกราคม - กันยายน เคลื่อนไหวอยูระหวาง 23 - 25 บาท/
กิโลกรัม และราคาผลปาลมสดอยูที่ 3 - 4 บาท/กิโลกรัม แตหลังจากที่ภาครัฐไดสงออกน้ํามันปาลมดิบที่รับซื้อเขามาตาม
โครงการ “ดูดซับน้ํามันปาลมดิบออกจากระบบตลาด ป 2555/56” ในชวงเดือนตุลาคม ทําใหปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือใน
ประเทศเริ่มลดลงมาอยูที่ 260,706 ตันในเดือนตุลาคมและ 203,999 ตันในปลายป 2556 ทําใหราคาน้ํามันปาลมดิบในชวง
ปลายป ปรับตัวสูงขึ้นเปน 30 - 32 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาลมสดขยับขึ้นมาอยูที่ 5.00 - 5.50 บาท/กิโลกรัม มูลคา
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในป 2556 อยูที่ระดับประมาณ 53,000 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 9 จากป
2555 เนื่องจากราคาเฉลี่ยที่ปรับลดลง
เนื่อ งจากปาลม น้ํามัน เปน พืช ที่ปรับตัว ไดดี มีความทนตอสภาพแวดลอม และใหผลผลิ ตที่ดีเมื่อเทียบกับพืช
ประเภทอื่น จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ประมาณ 200,000 - 300,000 ไร/ป โดยพื้นที่ที่เหมาะสม
ตอการปลูกปาลม อยูบริเวณภาคใตและภาคตะวันออก ซึ่งปจจุบันสามารถขยายหรือปลูกปาลมทดแทนไดอยางจํากัด จึงมี
การนําปาลมน้ํามันไปปลูกในพื้นที่แถบภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ทําใหปจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก
ปาลมที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 4.5 ลานไร อยางไรก็ตาม ความเหมาะสมของดินที่ใชสําหรับปลูกปาลมมีความสําคัญ ซึ่ง
อาจจะสงผลตอผลผลิตตอไรลดลงเหลือเพีย งครึ่งหนึ่งจากระดับปรกติ ดังนั้น ควรเลือ กพื้น ที่ที่เหมาะสม โดยมีปจ จัย
พิจารณา ไดแก จํานวนเดือนที่แหงแลงมีนอย มีระดับน้ําใตดินมากพอ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกสายพันธุปาลมที่ทนตอ
โรค ทนตอความแหงแลงและสามารถใหผลผลิตเร็ว นอกจากการขยายพื้นที่ปลูกปาลมแลว ยังมีการโคนลมปาลมเกาที่มี
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อายุประมาณ 23 - 25 ป โดยการปลูกปาลมใหมทดแทน ซึ่งเปนสายพันธุที่ดีและไดรับการปรับปรุงขึ้นมาจากการวิจัยและ
พัฒนา นับวาเปนโอกาสในการเพิ่มผลผลิตตอไรและการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดในอนาคต
สืบเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราคาแรงของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2555 อัตราคาจางขั้นต่ํารายวันในจังหวัดกระบี่
เพิ่มขึ้นจาก 184 บาท เปน 257 บาท และตอเนื่องในเดือนมกราคม 2556 รัฐบาลประกาศปรับขึ้นเปน 300 บาท คิดเปน
เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาจากเดิม สงผลใหตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมซึ่งตองใชแรงงานเปน
จํานวนมากเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบ
ปริมาณผลผลิตปาลมสดโดยรวมในป 2556 มีประมาณ 12 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2555 ประมาณ 1,266,673 ตัน
หรือคิดเปนรอยละ 11.41 โดยผลผลิตสูงสุดอยูในเดือนมกราคมที่ 1,155,916 ตัน ต่ําสุดในเดือนธันวาคม ที่ 717,997 ตัน
อันเปนผลมาจากอายุตนปาลมที่มากขึ้นจากพื้นที่การเก็บเกี่ยวอยางนอย 200,000 ไร อยางไรก็ตาม การเกิดฝนแลงในชวง
4 เดือนแรกของป ไดสงผลเสียตอการพัฒนาละอองเกสรของตนปาลม ทําใหผลผลิตตอไรในชวงปลายปลดลง
ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งประเทศในป 2556 อยูที่ 2,135,183 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ12.90 จากป 2555
อัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) โดยเฉลี่ยทั้งปอยูที่รอยละ 17.54 (2555 : รอยละ 17.29) ปริมาณน้ํามัน
ปาลมคงเหลือในรูปน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2556 อยูที่ 203,999 ตัน เมื่อเทียบกับ 362,267 ตัน ณ สิ้นป 2555 (ตัวเลขจาก
กรมการคาภายใน) อัตราการสกัดน้ํามันที่วัดไดนั้นต่ํากวามาตรฐานทั่วไป เนื่องจากมีการแขงขันกันในระดับสูงเพื่อซื้อผล
ปาลมสดและการประกอบกิจการของลานเทปาลมน้ํามันเกิดขึ้นอยางเสรี โดยไมมีมาตรการใดๆ เขามาควบคุมดูแล ซึ่งทํา
ใหจํานวนลานเทอิสระเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันลานเทมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 แหงทั่วประเทศ

ที่มา : กรมการคาภายใน

หนา 18

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทย
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2,500

50%
48.90%

46.87%
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784 1,168 1,052 1,544 1,345 1,288 1,832 1,891 2,135
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2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
ปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่ใชสําหรับอาหาร อุตสาหกรรม และสงออก
ปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่ใชผลิตไบโอดีเซล
ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งหมด
% การเติบโตของปริมาณการผลิต
ที่มา : กรมการคาภายใน

กําลังการผลิต
1. โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ : การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจาก 80 โรงในป 2555 เปนประมาณ 91
โรงในปจจุบัน ทําใหกําลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 22 ลานตันผลปาลมสดตอป นับวาสูงกวาปริมาณผลปาลมสด
ที่ออกสูตลาดในป 2556 ที่ 12 ลานตันเปนอยางมาก จะเห็นวาอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบอยูที่
ประมาณรอยละ 55 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมีอยูในระดับสูง สงผลตอเสถียรภาพราคาและคุณภาพ
ของผลปาลมสด ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
2. โรงกลั่นน้ํามันปาลม : ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําจํานวน 15 แหง มี
กําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ลานตัน-วัตถุดิบตอป และอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่ประมาณรอยละ 70 การแขงขัน
ในอุ ต สาหกรรมการกลั่ น น้ํ า มั น ปาล ม ไม รุ น แรงมากนั ก เพราะการเข า มาของผู ป ระกอบการรายใหม มี ค อ นข า งจํ า กั ด
เนื่องจากเปนการลงทุนที่ตองการเงินทุนสูง ตองอาศัยความรูความชํานาญและเทคโนโลยีระดับสูง
3. เนยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณวาอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ํากวารอยละ 50
ในปจจุบันมีผูประกอบการรายใหญในธุรกิจนี้อยูประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษัทมีสวนแบงทางการตลาดสูงสุดในสวนของ
ธุรกิจเบเกอรี่สําหรับรานคาปลีก
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แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม
ในป 2556 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยลดต่ําลงนับเปนปที่ 2 ติดตอกัน โดยในเดือนกรกฎาคม
ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd
Month) ปดแตะระดับต่ําสุดที่ 2,170 ริงกิตตอตัน จากนั้นปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องจนมาปดแตะระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม ที่
2,667 ริงกิต ตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2556 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศ
มาเลเซียอยูที่ประมาณ 2,416 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,958 ริงกิตตอตันในป 2555 คิดเปนลดลงรอยละ 18 ปจจัย
สําคัญที่เปนตัวกําหนดสถานการณตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันปาลมในป 2556 ไดแก แรงกดดันจากตลาด
seed oil ที่มีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเปนจํานวนมาก แตมีความตองการลดลง ในขณะที่ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบ
โดยรวมก็ลดลงกวาที่ตลาดคาดการณไว โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย
'000 ตัน
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ปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมดิบของประเทศมาเลเซีย 2553 - 2556
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ที่มา : Malaysian Palm Oil Board

หนา 20

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

แบบ 56 -1
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ที่มา : Malaysian Palm Oil Board

สวนสถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศในป 2556 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวงตัวอยูในชวงระหวาง
23.02 - 31.90 บาทตอกิโลกรัม (2555 : 22.95 - 35.90 บาทตอกิโลกรัม) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาลมสดใน
ประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 3.43 - 5.53 บาทตอกิโลกรัม (2555 : 3.53 - 6.23 บาทตอกิโลกรัม) (ตัวเลขจากกรมการคา
ภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 4.16 และ 25.24 บาทตอกิโลกรัม (2555 : 5.31 และ
30.86 บาทตอกิโลกรัม)

2548
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2554

2555

ราคาน้ํามันปาลมดิบตลาดมาเลเซีย
ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม.
ที่มา : กรมการคาภายใน
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แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ราคาผลปาลมทะลายในป 2556
(คุณภาพน้ํามันรอยละ 17; หนาโรงงานสกัดฯ แหลงผลิตสําคัญ)
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ที่มา : กรมการคาภายใน

ราคาน้ํามันปาลมดิบ (ขายสงถึงโรงกลั่น) ป 2556
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ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศนับเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดสภาวะตลาดและราคาน้ํามันปาลมในป
2556 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของป 2556 ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือระดับสูงถูกยกยอดมาจากปลายป 2555 โดยใน
เดือนกุมภาพันธ 2556 มีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือสูงเปนประวัติการณที่ 386,302 ตัน และทรงตัวอยูระดับสูงมาโดย
ตลอด จนกระทั่งไตรมาสที่ 4 ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือเริ่มลดลง เนื่องจากปจจัยหลัก 3 ประการคือ
1. ในเดือนตุลาคม รัฐบาลสงออกน้ํามันปาลมดิบจํานวน 41,000 ตัน ซึ่งเปนน้ํามันปาลมดิบที่เก็บอยูในคลังสินคา
เอกชนตั้งแตตนป
2. นโยบายการบังคับใช B7 ซึ่งเดิมจะเริ่มใชวันที่ 1 มกราคม 2557 ทําใหเกิดความตองการ CPO จากผูผลิตไบโอ
ดีเซลเนื่องจากจําเปนตองเริ่มเตรียม stock B100 ไวในชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน
3. ผลผลิตผลปาลมสดมีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัดในชวงไตรมาสที่ 4
จากปจจัย 3 ประการขางตนทําใหปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศเริ่มลดลงจนเหลือ 203,999 ตันใน
ปลายป 2556 ผลักดันใหราคา CPO และ FFB ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตาม ภาครัฐพยายามที่จะรักษาระดับ stock ในประเทศที่เหมาะสมใหอยูที่ระดับ 200,000 - 230,000 ตัน
ตลอดเวลาเพื่อรักษาดุลยภาพของอุปสงคอุปทานและราคาน้ํามันปาลม จึงไดมีการประกาศชะลอการบังคับใช B7 ออกไป
กอน และใหใช B4 จนถึงประมาณเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งเปนชวงที่ผลผลิตปาลมเริ่มออกสูตลาด

STOCK รวมในรูปน้ํามันปาลมดิบ ป 2556
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ที่มา : กรมการคาภายใน

คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2557
จากสถานการณปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันออกสูตลาดลดลง สงผลใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบลดลงไปดวยในชวง
2 เดือนสุดทายของป 2556 ทําใหราคาผลปาลมปรับตัวสูงขึ้น และจากการที่ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในระบบลดลง ก็ทํา
ใหราคาน้ํามันปาลมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สถานการณดังกลาวจะยังคงเปนเชนนี้ไปจนกระทั่งถึงฤดูกาลใหมของผลปาลมจะ
หนา 23
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เริ่มมีผลผลิตมากขึ้นในชวงไตรมาสแรกของป 2557 อยางไรก็ตาม หากราคาผลปาลมปรับลดลงต่ํากวา 4 บาท/กิโลกรัม
เมื่อใด ก็อาจจะเกิดเหตุการณชุมนุมประทวงจากกลุมเกษตรกรและภาครัฐก็จะตองเขามาแทรกแซงโดยการออกมาตรการ
แกไขระยะสั้น เปนเชนนี้เรื่อยไป แนวทางแกไขที่นาจะเปนรูปธรรมในระยะยาว ไดแก การกําหนดสัดสวนการผสม CPO ใน
น้ํามันดีเซล โดยสามารถปรับใหยืดหยุนไดตามสถานการณผลผลิตน้ํามันปาลมที่ออกสูตลาด ทั้งนี้ เพื่อสรางเสถียรภาพ
ทางดานราคาใหเกิดขึ้น
คาดการณวา ผลผลิตปาลมสดในป 2557 จะมีมากกวา 13 ลานตัน (2556 : 12 ลานตัน) จากพื้นที่ปลูกใหมที่เริ่ม
ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปาลมน้ํามันที่ปลูกในป 2553 - 2555 ในป 2557 คาดวาความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อการ
บริโภคจะมีประมาณ 1 ลานตัน ใกลเคียงกับป 2556 สําหรับการใชน้ํามันปาลมเพื่อผลิตไบโอดีเซล หากสัดสวนการผสม
น้ํามันปาลมในน้ํามันดีเซลอยูที่รอยละ 7 ตลอดทั้งป ก็จะทําใหปริมาณความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อผลิตไบโอดีเซล
เพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตัน เปน 800,000 ตัน ทําใหจําเปนตองสงออกน้ํามันปาลมจํานวน 500,000 - 600,000 ตัน เพื่อ
รักษาสมดุลอุปสงคอุปทานและปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในประเทศใหอยูในระดับเหมาะสม
ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของโลกในป 2557
1. แนวโนมขาขึ้นของราคาน้ํามันปาลมดิบอาจถูกจํากัดจากแนวโนมขาลงของตลาด seed oil เนื่องจากกลุม
ประเทศในแถบยุโรบและสหรัฐอเมริกามีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพลดลง
2. เศรษฐกิจโลกคาดวายังไมฟนตัวในป 2557 จากการทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาปรับลดมาตรการผอนคลายเชิง
ปริมาณ (Quantitative Easing)
3. ภาษีสงออกน้ํามันปาลมดิบของประเทศมาเลเซีย เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 23 ในป 2555 เปนรอยละ 4.5 - 8.5
ในป 2556 และ 2557 เพื่อ กระตุน การสง ออก และรัก ษาระดั บ ปริ ม าณคงเหลือ และราคาน้ํ า มัน ปาลม ดิบให เ หมาะสม
เนื่องจากระดับปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือยังคงมีความเกี่ยวของในการกําหนดอุปสงคอุปทานในตลาด โดยปริมาณ
คงเหลือรายเดือนที่เหมาะสมของประเทศมาเลเซียอยูที่ประมาณ 1.8 - 2.0 ลานตัน เพื่อสํารองไวสําหรับความตองการใช
จากผูผลิตภายในประเทศเองและตางประเทศ
อัตราภาษีสงออก (หลังจากการปรับยกเวนบางสวน)*
ราคาตลาดน้ํามันปาลมดิบ
ภาษีสงออก
(%)
(FOB ริงกิต/ตัน)
< 2,250.00
NIL
2,250 – 2,400
4.5
2,401 – 2,550
5.0
2,551 – 2,700
5.5
2,701 – 2,850
6.0
2,851 – 3,000
6.5
3,001 – 3,150
7.0
3,151 – 3,300
7.5
3,301 – 3,450
8.0
> 3,450.00
8.5
หมายเหตุ : *มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จนกวาจะมีการแกไข
ที่มา : กรมศุลกากรประเทศมาเลเซีย
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4. มาตรการในป 2556 ที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศใชเพื่อสงเสริมและเรงการปลูกปาลมทดแทน โดยการสนับสนุน
เงินจํานวน 1,000 ริงกิต/เฮคตาร ในการลมปาลมที่มีอายุมากกวา 25 ป และปาลมที่ไมกอใหเกิดผลผลิต กําหนดเปาหมาย
การลมปาลมไวที่ 100,000 เฮคตาร ยังคงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจากจะทําใหน้ํามันปาลมมี
ปริมาณลดลง 300,000 ตัน
5. โครงการบังคับใชไบโอดีเซล B5 และ B10 ของประเทศมาเลเซีย ในพื้นที่สวนของ Peninsular ภายในเดือน
กรกฎาคม 2557 ซึ่งจะดูดซับน้ํามันปาลมออกไปจํานวน 500,000 ตัน
6. ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมทั้งหมดของโลกคาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก 56 ลานตันในป 2556 เปน 58 ลานตันในป
2557
การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่ใหผลผลิตตอไรสูง และมีตนทุนการผลิตต่ํา นอกจากนั้น น้ํามัน
ปาลมยังสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย ทั้งเพื่อการบริโภคและใชในอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก การนํา
น้ํามันปาลมไปใชเพื่อการผลิตไบโอดีเซล จึงเปนที่มั่นใจวาเกษตรกรผูปลูกปาลมสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
จากการประกอบกิจการสวนปาลมน้ํามันของตนเอง ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาในเรื่องพันธุปาลม
น้ํามันอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํามันตอพื้นที่ และเนนพันธุปาลมที่ใหผลผลิตเร็ว ตนสูงชา และสามารถปรับตัวไดดี
กั บ สภาพภู มิ อ ากาศ ตลอดจนทนต อ โรคที่ จ ะยิ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ในอนาคต เช น โรคโคนเน า (กาโนเดอมาร ) เป น ต น
นอกจากนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนและตอเนื่องโดยคํานึงถึงการรักษา
สภาพแวดลอม ความปลอดภัยของผูปลูกปาลม การอนุรักษดินและน้ําตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอยางมีดุลย
ภาพ
นอกจากโครงการนํารองเพื่อสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรรายยอยอิสระไดรับการรับรองการจัดการสวนปาลมอยาง
ยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน (RSPO) โดยโครงการดังกลาวไดผานการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการบริหาร RSPO (RSPO EB) ไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งนับเปนกลุมเกษตรกรไทยกลุมแรกของโลกที่
ไดรับการรับรองดังกลาว ในป 2556 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิวานิชน้ํามัน
ปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน 2 บริษัทขนาดใหญที่ทําธุรกิจสวนปาลม ก็ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลม
อยางยั่งยืนตามหลักการและเกณฑกําหนด RSPO (RSPO Principles & Criteria)
ในปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ
แรงงานไปพรอมๆ กัน ของเสียจากโรงงานถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนทางดานพลังงานและอื่นๆ มีการผลิตพลังงานไฟฟา
จากกาซชีวภาพที่ไดจากน้ําเสียจากกระบวนการผลิต น้ําเสียที่เหลือใชจากกระบวนการผลิตและการผลิตกาซชีวภาพ
สามารถนําไปใชกับระบบชลประทานในสวนปาลมและยางพาราเพื่อเปนแหลงความชื้นและธาตุอาหาร นอกจากนั้น ของ
เหลือจากกระบวนการผลิตทั้งหมด ไมวาจะเปนเสนใยปาลม และทะลายปาลมเปลาหลังการหีบน้ํามันออกแลว สามารถนํา
กลับมาใชเปนแหลงพลังงานชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟา และใชในการคลุมตนปาลม ซึ่งนับเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
กิจการโดยเกิดมลภาวะนอยที่สุด
การใชน้ํามันปาลมผสมเปนไบโอดีเซลในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก ทําใหเกิดอุปสงคในน้ํามัน
ปาลมสูงขึ้น ซึ่งอาจทําใหเกิดความไมมีเสถียรภาพของราคาน้ํามันปาลม ในขณะที่การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามันและน้ํามันปาลมก็ยังไมชัดเจน
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ในระยะตอไป การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เนื่องจากการที่ประเทศภาคีสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ AFTA มีเปาหมายที่จะรวมเปน
หนึ่งเดียวภายใต AEC ในป 2558 จะทําใหการคาระหวางประเทศสมาชิกมีความเสรีมากขึ้นนั้น สําหรับประเทศไทยในชวง
ที่ผานมา ไดกําหนดใหน้ํามันปาลมเปนสินคาที่มีความออนไหวสูง และทยอยลดภาษีนําเขาน้ํามันปาลมลงตามลําดับ จนถึง
ป 2550 เหลือรอยละ 5 และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ลดภาษีลงเหลือรอยละ 0 รวมทั้งเมื่อถึงป 2558 ประเทศไทย
ภายใต AEC ตองขจัดอุปสรรคทางการคาใหหมดไป จึงมีความเปนไปไดที่จะนําเขาน้ํามันปาลมจากประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซียที่มีราคาต่ํากวาเขามาแขงขันกับน้ํามันปาลมที่ผลิตไดภายในประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอเกษตรกรที่ปลูก
ปาลมน้ํามัน ที่สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย และอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมภายในประเทศทั้งระบบอาจไดรับผลกระทบ
โดยราคาน้ํามันปาลมในประเทศจะตองลดลงจนใกลเคียงกับราคาน้ํามันปาลมของประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย และ
สงผลตอราคาผลปาลมที่จะตองลดลงตามไปดวย
ในระยะยาว การคนพบ shale gas กับ tight oil ในหลายประเทศหลักๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน
นับเปนแหลงปโตรเลียมแหลงใหมของโลก ซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของราคาปโตรเลียม ไมใหมีความ
ผันผวนมากจนเกินไปดังเชนที่ผานมาในอดีต และจะสงผลดีตอไปยังเสถียรภาพของราคาไบโอดีเซล และราคาน้ํามันปาลม
ดวย รายงานลาสุดของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (2556) ชี้วาทั้งโลกมี shale oil/tight oil จํานวน 345 พันลานบารเรลจาก
ทั้งหมด 42 ประเทศที่ทําการสํารวจ เพียงพอใหทั้งโลกใชเปนเวลากวา 10 ป (คิดจากประมาณการบริโภคที่ประมาณ 90
ลานบารเรลตอวัน) รัสเซียมีปริมาณ shale oil/tight oil มากที่สุด ราว 75 พันลานบารเรล รองลงมาคือสหรัฐฯ มีประมาณ
58 พันลานบารเรล จีนมี 32 อารเจนตินา 27 และลิเบียมี 26 พันลานบารเรล สวน shale gas จากการสํารวจพบวามี
ปริมาณมหาศาลเชนกัน หากรวมกาซธรรมชาติจาก shale gas จะทําใหปริมาณกาซธรรมชาติสํารองทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงรอย
ละ 47 หรือเทากับ 22,882 ลานลานลูกบาศกฟุต ปริมาณดังกลาวเปนปริมาณที่สํารวจพบในทางเทคนิค ซึ่งหมายถึง
ปริมาณที่เทคโนโลยีปจจุบันสามารถผลิตได โดยยังไมคํานึงถึงเรื่องราคาหรือตนทุนผลิตการผลิต

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมน้ํามันพืช
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการ
ผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 91 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกร
เพื่อลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหมากที่สุด ทําใหบางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร นอกจากนี้ ยัง
มีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล
อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียม ก็มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบภายในประเทศเชนเดียวกัน นอกจากนั้น ความผันผวนของราคาน้ํามัน
ปโตรเลียม รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ ก็สงผลกระทบอยางมากตอโครงสรางราคาน้ํามันปาลมดิบของไทย
ทําใหยากตอการคาดการณทิศทาง
ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่องของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง
ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรม
ตอเนื่องตามมาอีกหลายประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) แมวาใน
ปจจุบันอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเริ่มมีมากขึ้น แตการผันผวน
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ของปริมาณและราคาน้ํามันปาลม ยังคงเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนา
ในลําดับตอไป
การเปดเสรี AEC นั้นจะเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาวะความผันผวนของตลาดน้ํามันปาลมในประเทศได ในระยะ
ยาว บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพและกลไกตลาดของ AEC ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยให
เติบโตอยางยั่งยืน เนื่องจาก AEC สามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชเทคโนโล
ยี่ระดับสูง ซึ่งเปนโครงการลงทุนขนาดใหญเพื่อการประหยัดตอขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล
อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อุตสาหกรรมผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการผลิตน้ํามันปาลม ซึ่งใชเปน
วัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก โรงงานทําขนมปง โรงงานทําขนม ขบเคี้ยว รานเบเกอรี่ และรานอาหาร
ฟาสตฟูต ซึ่งการเติบโตของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสม จะมีความสัมพันธโดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จากการประมาณการของบริษัทฯ การขยายตัวของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสมอยูในอัตราที่สูงกวาอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP GROWTH) ของประเทศไทย
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทย ก็เปนปจจัยที่สําคัญของการขยายตัวของ
ตลาดเนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยในปจจุบันผูบริโภคไดหันมาบริโภคเคก ขนมปงชนิดตางๆ ไอศครีม และอาหาร
ประเภททอดจากรานอาหารฟาสตฟูด เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งอาหารกลุมดังกลาวตองใชเนยเทียมและไขมัน
พืชผสมเปนวัตถุดิบหลัก อนึ่งภาวะตลาดของเนยเทียมและไขมันพืชผสมโดยทั่วไปจะมียอดขายที่สูงในชวงไตรมาสที่ 4
ของป ซึ่งเปนชวงเทศกาลเฉลิมฉลองตางๆ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนผลพลอยได
จากการกลั่นน้ํามันปาลมดิบ ดังนั้น ผูผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมดิบเองจะมีขอ
ไดเปรียบมาก เมื่อเทียบกับผูผลิตที่จะตองไปซื้อวัตถุดิบจากโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งนอกจากจะมีปญหาดานการกําหนด
ราคาแลว ยังมีปญหาที่ไมสามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดสงวัตถุดิบที่แนนอนอีกดวย
ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ ในเรื่องกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตเนยเทียมและไขมัน
พืชผสมที่มีคุณภาพตางกันในชวงเวลาอันจํากัด ทําใหบริษัทฯ สามารถบริการลูกคาไดอยางทั่วถึงทันตามกําหนดเวลา
เนื่องจากการจําหนายสินคาประเภทนี้ขึ้นอยูกับเทศกาล นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และรวมถึงความสม่ําเสมอของคุณภาพ
ของสินคา ก็ยังเปนปจจัยที่สําคัญของการแขงขันในอุตสาหกรรมอีกดวย
อุตสาหกรรมผักและผลไม
ตลาดผักกระปองภายในประเทศ มีมูลคาตลาด ประมาณ 800 – 1,000 ลานบาท การขยายตัวของตลาดเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 7 ตอป สําหรับตลาดผลไมกระปอง มีมูลคาตลาดประมาณ 600 ลานบาท ทั้งนี้คาดการณวา
แนวโนมความตองการของผักและผลไมกระปองในตลาดตางประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การที่ประชากรมีความตื่นตัว
และใสใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น จะเปนสิ่งกระตุนพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรม
ประเภทนี้มีปจจัยเสี่ยงในเรื่องความพอเพียงและคุณภาพของวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบหลักเปนผลผลิตจากภาคการเกษตร
ผลผลิตที่ไดจะขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพดินฟาอากาศ สภาวะแวดลอม ซึ่งปจจัยดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุม สงผลให
การคาดการณดานราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาลเปนไปไดยาก อีกทั้งปญหาดานคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ไมสามารถควบคุมได ตลอดจนการคาดการณอุปสงคและอุปทานของสินคาในระดับที่เหมาะสม ที่สอดคลองกับ
กําลังการผลิตและแผนการตลาดจึงทําไดยาก การแขงขันในปที่ผานมาจะเปนการแขงขันดานราคาเปนหลัก ดังนั้นทาง
บริษัทฯ จึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดตนทุนในการ
ผลิตสินคาใหสามารถแขงขันในตลาดได โดยรักษามาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคตลอดไป
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อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- เครื่องดื่มน้ําผลไม
น้ําผลไมเปนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปประเภทหนึ่ง ที่มีความสําคัญตอประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่
ผลผลิตผลไมสดมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด ซึ่งทําใหระดับราคาตกต่ํา และเกิดความสูญเปลาจากการเนาเสีย
ไดงาย ดังนั้นการนําผลไมสดดังกลาวมาแปรรูปเปนน้ําผลไมจะทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรให
สูงขึ้น และลดความเสียหายที่เกิดจากขอจํากัดของอายุการเก็บรักษาลงได
ตั้งแตอดีตตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวไมสูงมากนัก ดวยเหตุผลที่วาผลไมสดใน
ประเทศมีอยูมากมายหลายชนิดและมีใหรับประทานตลอดทั้งป เมื่อตองการดื่มน้ําผลไมผูบริโภคเองก็สามารถนําผลไมสด
มาคั้นดื่มเองได แตดวยภาวะเศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป ความเรงรีบ ความหวงใยในสุขภาพและ
การขยายตัวของประชากร พรอมกับความสะดวกสบาย กลายเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหธุรกิจน้ําผลไมพรอมดื่มใน
ประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับ กระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอนามัยขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
กลุมผูรักสุขภาพทั้งหลาย น้ําผลไมพรอมดื่มจึงกลายมาเปนสินคาที่เขามาแทรกสวนแบงการตลาดเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอลที่ไดรับความนิยม ตอบรับกระแสชีวจิตที่เขมขนดวยคุณภาพในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได ดังนั้น น้ําผลไมจึง
เปนเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่ไดรับความนิยมคอนขางมากอีกประเภทหนึ่งในปจจุบัน ทําใหมีผูผลิตสนใจที่จะเขาสูตลาดน้ําผลไม
กันเปนจํานวนมาก สงผลใหตลาดน้ําผลไมในปจจุบันเกิดการแขงขันที่สูงมากขึ้น ดานการนําเขาเครื่องดื่มน้ําผลไมนั้น ยังมี
สัดสวนที่นอยอยูเมื่อเทียบกับความตองการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังมีความสามารถในการผลิตเพื่อ
รองรับกับความตองการภายในประเทศ ทั้งนี้การนําเขาสินคาเครื่องดื่มน้ําผลไมจากประเทศตางๆ ที่สําคัญ ไดแก
สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล ไตหวัน และออสเตรเลีย เปนตน
สําหรับความตองการเครื่องดื่มน้ําผลไมในตลาดตางประเทศนั้น มีความตองการไปในลักษณะเดียวกับของประเทศ
ไทย เนื่องจากกระแสสุขภาพ เปนกระแสที่ไดรับความนิยมทั่วโลก และพฤติกรรมในกลุมวัยรุนและผูสูงอายุ ก็มีลักษณะ
คลายกันในตลาดยุคธุรกิจขามชาติ และกระแสโลกาภิวัฒน และสําหรับตลาดเครื่องดื่มน้ําผลไมที่คาดวามีความตองการสูง
ขณะนี้ แมจะยังเปนตลาดญี่ปุน และยุโรป แตตลาดที่มีความตองการเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต คือ ตลาดในกลุมประเทศแถบ
ลาตินอเมริกา และประเทศเพื่อนบาน อาทิ ไตหวัน ฮองกง ลาว และพมา ซึ่งมีการเปดประเทศ และเปนคูคาใหม ๆ ของ
ประเทศไทยมากขึ้น
แมวาความตองการเครื่องดื่มน้ําผลไมของตลาดตางประเทศจะมากขึ้นก็ตาม แตภาวะการแขงขันเพื่อสงออกไป
ตางประเทศนั้นก็รุนแรงมากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากการเปดเสรีในภูมิภาคตาง ๆ ตามเงื่อนไขของ องคการการคาโลก
(WTO) เขตการคาในอาเซียน (AFTA) และ เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งหากผูผลิตในประเทศไทยไมสามารถ
แกไขปญหาการผลิตและการตลาดภายในประเทศได ก็อาจทําใหศักยภาพการแขงขันเครื่องดื่มน้ําผลไมของไทยลดลง โดย
ในปจจุบันคูแขงที่สําคัญของธุรกิจประเภทนี้ของไทย คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งมีความหลากหลายและไดเปรียบ
ตลาดผูผลิตไทยหลายดาน เชน คุณภาพวัตถุดิบ และตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา เปนตน
ทั้งนี้น้ําผลไมพรอมดื่มจะมีสวนผสมของน้ําผลไมแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับชนิดของผลไมที่นํามาเปนวัตถุดิบและ
วิธีการผลิต โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. น้ําผลไม 100 % เชน น้ําสม และ น้ําสับปะรด เปนตน
2. น้ําผลไม 25 - 50 % เชน น้ําฝรั่ง และน้ํามะมวง ซึ่งไมสามารถผลิตเปนน้ําผลไมพรอมดื่ม 100 %
ได ตองนํามาเจือจางและปรุงแตงรสชาติกอน
3. น้ําผลไม ต่ํากวา 25 %
หนา 28
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ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่ม มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 3,500 ลานบาท โดยแบงเปนน้ําผลไม 100% หรือตลาด
ระดับบนมูลคา 1,300 ลานบาท หรือ รอยละ 37 ของมูลคาตลาดรวม น้ําผลไม 25-50% หรือตลาดระดับกลางมูลคา 1,000
ลานบาท หรือ รอยละ 28 ของมูลคาตลาดรวม และน้ําผลไมต่ํากวา 25% หรือตลาดระดับลางมีมูลคา 1,200 ลานบาท หรือ
รอยละ 35 ของมูลคาตลาดรวม จากตัวเลขมูลคาตลาดรวมแสดงใหเห็นวาตลาดน้ําผลไมระดับบนจะมีอัตราขยายตัว รอยละ
15-20 ตลาดน้ําผลไมระดับกลางจะมีอัตราขยายตัว รอยละ 5-7 และตลาดน้ําผลไมระดับลางจะมีอัตราขยายตัว รอยละ 10
ทั้งนี้แนวโนมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผลไมในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบันคนไทยยังคง
มีปริมาณการบริโภคน้ําผลไมนอยมาก หรือเฉลี่ยคนละ 2 ลิตรตอป
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผลไมยังคงมีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยทางการตลาดหลายดาน เชน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การขยายชองทางการจัดจําหนายใหกวางขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความหลากหลายของ
ชนิดสินคาทั้งในดานรสชาติ ขนาดบรรจุ และดานราคา เปนตน ประกอบกับ กระแสความใสใจในสุขภาพของผูบริโภคที่
ยังคงอยูอยางตอเนื่อง และภาวะความเรงรีบของวิถีชีวิตปจจุบัน ทําใหผูบริโภคไมมีเวลา ดังนั้นแนวโนมของเครื่องดื่มน้ํา
ผลไมทุกชนิด เชน น้ําฝรั่ง น้ํามะขาม น้ําลิ้นจี่ จะมีแนวโนมที่ดี อยางไรก็ตาม การแขงขันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งดาน
ราคาและที่ไมใชราคา เชน การแขงขันในลักษณะการออกสินคาใหมๆ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และการโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เปนตน
- เครื่องดื่มกาแฟกระปอง
กาแฟกระปองมีมูลคาตลาดประมาณ 6,000 – 6,500 ลานบาท อัตราการเติบโตประมาณรอยละ 8-10 โดยมีเบอร
ดี้ เปนผูนําตลาดมีสวนแบงประมาณรอยละ 71 และเนสกาแฟประมาณรอยละ 26 ดานภาวการณแขงขันในตลาดกาแฟ
กระป อ งเป น ไปอย า งรุ น แรง โดยผู ป ระกอบการพยายามผลั ก ดั น ให ต ลาดมี ก ารขยายตั ว จากการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ เพิ่มรสชาติเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค และการกระจายสินคา ซึ่งเปนกลยุทธในการเจาะตลาดใหถึง
กลุมเปาหมายมากที่สุดและรวดเร็วที่สุด จากการแขงขันที่เขมขนของตลาดภายในประเทศ ทําใหผูผลิตกาแฟกระปองบาง
รายหันไปหาตลาดสงออก โดยผูประกอบการเนนการสงออกไปจําหนายยังภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอินโดจีน เนื่องจากมี
รสนิยมในการบริโภคกาแฟใกลเคียงกับตลาดในประเทศไทย
อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส
มูลคาตลาดเครื่องปรุงรสอาหารมีขนาดใหญประมาณ 9,700 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวของตลาดในแตละป
เฉลี่ยรอยละ 10 ตลาดเครื่องปรุงรสอาหารสามารถแยกออกไดเปนประเภทใหญๆ คือ น้ําปลา ซอส เครื่องแกง ผงปรุงรส
และเครื่ อ งปรุง รสอาหารอื่น ๆ โดยเฉพาะซอสหอยนางรมหรื อน้ํา มัน หอย ในดา นการแขงขัน บริษัทฯ จะเน น ที่ค วาม
แข็งแกรงของตราสินคา และจุดเดนของผลิตภัณฑในการสรางตลาดใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในดานคุณภาพและรสชาติของ
ผลิตภัณฑ เตาเจี้ยวเต็มเม็ด น้ําจิ้มสุกี้ น้ําจิ้มไก และซอสหอยนางรม
ปจจุบันกระแสความนิยมบริโภคเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหตลาดเครื่องปรุงรสอาหาร
ขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากคนไทยยอมรับและบริโภคเครื่องปรุงรสที่มีความหลากหลายมากขึ้น สวนตลาดใน
ตางประเทศความนิยมเครื่องปรุงรสอาหารจากประเทศไทยเริ่มขยายตัวไปสูการวางจําหนายบนชั้นในซุปเปอรมารเก็ต
ใหญๆ จากที่เคยจํากัดตัวอยูในรานขายของชําของชาวเอเชีย เนื่องจากชาวตางชาติหันมานิยมรับประทานอาหารไทยมาก
ขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารไทยในตางประเทศ ทําใหอาหารไทยเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปน
ปจจัยหนุนใหมูลคาการสงออกเครื่องปรุงรสอาหารของไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง
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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 โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
และโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ สวนใหญตั้งอยูในเขตภาคใต มีจํานวน 91 โรงงาน มี
กําลังการผลิตรวมประมาณ 22 ลานตันทะลายปาลมสดตอป
สําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ สวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจํานวน 15
โรงงาน มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 2.5 ลานตันน้ํามันปาลมดิบตอป โดยสวนใหญเปนโรงงานขนาดใหญ
ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเทากับ 365,000 ตันน้ํามันปาลมดิบตอป ซึ่งนับวาเปน
โรงงานกลั่นน้ํามันขนาดใหญ สวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีกําลังการผลิตที่ 45 ตัน-ผลปาลมสดตอชั่วโมง
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 35 ป และบริษัทฯ ยังไดมีการพัฒนา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา จึงทําใหบริษัทฯ มีสถานภาพและ
ศักยภาพในการแขงขันสูง รวมไปถึงการขยายกําลังการผลิตที่บริษัทฯ เตรียมไวรองรับกับการเปดเสรีทางการคา การ
ปรับปรุงระบบการผลิตในสวนของแผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสมจากระบบ Manual สูระบบ Automation ตลอดจนมี
แผนงานปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่โรงงานจังหวัดตรัง การผานการรับรอง
ระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
(GMP : Good Manufacturing Practices) และการผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้ง
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน Kosher ซึ่งเปนระบบคุณภาพมาตรฐานดานอาหารของชาวยิวในป 2549 โดยจะชวย
หนา 30
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เสริมสรางศักยภาพดานการสงออกของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชระบบ SAP ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถใหขอมูลที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลสินคาคงคลัง เพื่อตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว และขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อใชใน
การตัดสินใจ
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย ทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางครบวงจร โดยบริษัท
สามารถติดตามปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาลไดอยางใกลชิด ซึ่งจะมีผลตอราคาตลาดของผลปาลมสด
และราคาตลาดของน้ํามันปาลมดิบ ที่เปนวัตถุดิบหลักของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC สงผลใหบริษัทมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่มีชองทางการกระจายสินคาใน
ลักษณะเดียวกัน ทําใหบริษัทสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานไดอีกดวย

2.3

การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
- การผลิต
ปจจุบัน บริษัทฯมีโรงงานตรังอยู 2 แหง ดังนี้
1. โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ ตั้งอยูที่ 99/9 หมู 2 ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
ป 2554

ป 2555

ป 2556

336,960

336,960

336,960

34,445

34,445

34,445

122,810
5,231

157,385
8,111

184,769
8,732

36
15

47
24

55
25

37
41

28
55

17
8

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกผลิตน้ํามันปาลมดิบ
แผนกผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลม

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 2554

ป 2555

ป 2556

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

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

332,100
236,520
43,800
34,310

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

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

179,787
93,992
20,243
14,111

อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

63
40
45
36

50
35
44
39

54
40
46
41

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

-9
1
-24
-10

-21
-12
-17
9

8
13
28
5

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

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) ขึ้นอยูกับ
ปริมาณความตองการของลูกคาในแตละเดือน
ในสวนของบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผัก ผลไม เครื่องดื่มน้ําผลไม และกาแฟ บรรจุกระปอง กลอง UHT
และขวดแกว ซอสและเครื่องปรุงรส มีโรงงานผลิต 2 แหง ตั้งอยูที่จังหวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม มีกําลังการผลิต
ตอป 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
หนา 32

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- ประเภทและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
1.

น้ํามันปาลม

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตน้ํามันปาลม คือ ผลปาลมสด ผลของปาลมน้ํามันจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนที่ให
น้ํามัน คือ สวนที่เปนเนื้อของผล (Pericarp) ใหน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) และสวนที่เปนเนื้อในของเมล็ดในปาลม
ใหน้ํามันเมล็ดในปาลม (Palm Kernel Oil) อัตราการใหน้ํามันจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับพันธุ ปริมาณน้ําฝน การ
บํารุงรักษา และกรรมวิธีในการสกัด โดยเฉลี่ยแลวเนื้อของผลปาลมจะมีน้ํามันอยูรอยละ 17-20 สวนเมล็ดในปาลมจะมี
น้ํามันอยูรอยละ 40-45 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) ที่สกัดไดจากผลปาลมสดยังไมสามารถนําไปใชประโยชนได
เนื่องจากมีสิ่งเจือปนในน้ํามัน เชน เศษผง กาก กลิ่น เปนตน จึงตองนําไปผานขั้นตอนการกลั่น เพื่อใหไดน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ (Refined Oil) กอน จึงจะใชบริโภคหรือใชในอุตสาหกรรมได
ปจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 4.5 ลานไร โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูใน
ภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง แนวโนมพื้นที่การปลูกปาลมน้ํามันจะขยายอยางตอเนื่องโดยเฉพาะใน
เขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการศึกษาทดลองของกรมสงเสริมการเกษตรตามโครงการพืช
พลังงาน
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯโดยคิดเปนประมาณรอยละ 85 ของ
ตนทุนการผลิต ซึ่งน้ํามันปาลมดิบไดจากการสกัดผลปาลมสด แหลงที่มาของวัตถุดิบของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 แหลง คือ
จากภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ โดยวัตถุดิบหลักมาจากแหลงภายในประเทศ ซึ่งประกอบดวย ผลปาลมสด
และน้ํามันปาลมดิบ
ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตไดมาจากสวนปาลมของเกษตรกรรายยอย รายใหญ และนิคมสหกรณในเขตพื้นที่
ภาคใตของประเทศ บริษัทฯ รับซื้อผลปาลมสดปอนเขาสูโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง เพื่อผลิตเปนน้ํามันปาลมดิบ
และปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
น้ํามันปาลมดิบที่ใชผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ สวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง และ
สวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบทางภาคใตของประเทศไทย โดยในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการซื้อ
วัตถุดิบจากผูจําหนายวัตถุดิบรายใดๆ ที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
2.

ผักและผลไม

วัตถุดิบหลักที่เปนผักนั้น ไดแก ขาวโพด ซึ่งบริษัทยอยมีการสงเสริมการเพาะปลูก โดยใหเปนเมล็ดพันธุแก
เกษตรกร และรับซื้อในราคาประกัน ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือและแนะนําเกษตรกรในการเพาะปลูก และใหผลผลิตมีคุณภาพ
ตามที่บริษัทตองการ โดยมีพื้นที่สงเสริมประมาณ 19,000 ไร
ในสวนของผลไม บริษัทยอยมีการรับซื้อวัตถุดิบดังกลาวในฤดูกาลจากตัวแทนชาวสวน ในราคาตามทองตลาด
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- สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ถึงแมวาประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันแตการพัฒนาการใชประโยชนจากปาลม
น้ํามันยังคงเปนไปอยางจํากัด เนื่องจากไมมีวัตถุดิบมากพอที่จะปอนโรงงานอุตสาหกรรมตลอดทั้งป ดังนั้นน้ํามันที่ผลิตได
จะถูกนําไปใชเพื่อการบริโภคเกือบทั้งหมด โดยสวนหนึ่งนําไปใชในการผลิตไบโอดีเซล การพัฒนาปาลมน้ํามันใหไดผลผลิต
สูงจําเปนตองมีการจัดการอยางถูกวิธีและเปนระบบ โดยเฉพาะการจัดการสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองใชเงิน
ลงทุนสูงและเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ดังนั้นหากพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของไทยจะพบวา
ยังดอยกวาประเทศมาเลเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญในทุกระดับการผลิต นับตั้งแตคุณภาพผลผลิตปาลมสด จนถึงขั้นตอน
การผลิตน้ํามันปาลม เนื่องจากประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มีการพัฒนาปาลมน้ํามันมานาน โดยไดพัฒนาพันธุปาลม
ขยายพื้นที่เพาะปลูก และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป จนกาวขึ้นมาเปนผูผลิตและสงออกอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้
ทางการมาเลเซียยังใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในประเทศอยางครบวงจร เชน การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อ
เพิ่มผลผลิต โดยขยายพื้นที่ไปยังสวนยางที่ใหผลผลิตนอย ดานการลงทุนรัฐบาลมาเลเชียไดจัดสรรที่ดินใหทําสวนปาลม
คนละ 40 ไร และใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ใหซื้อปุยในราคาถูก มีสถาบันวิจัยน้ํามันปาลม (Palm Oil Research Institute of
Malaysia : PORIM) ใหการสนับสนุนดานพันธุปาลม ใหคําปรึกษาดานการปลูก และการตลาด โครงสรางการปลูกปาลม
ของประเทศมาเลเซีย ประกอบดวย ผูปลูกปาลมน้ํามันรายใหญทั้งภาครัฐและเอกชน รอยละ 90 มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันตอไรตอป ซึ่งสามารถปอนวัตถุดิบใหกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและ
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ตลอดจนอุตสาหกรรมแปรรูปไดอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป ทําใหมีตนทุนต่ําทั้งตนทุนการ
ผลิตผลปาลมสดและตนทุนการสกัดน้ํามันปาลม หากเปรียบเทียบกับผูปลูกปาลมน้ํามันของประเทศไทยรอยละ 90 เปน
เกษตรกรรายยอย ที่ปลูกกันตามธรรมชาติแบบกระจัดกระจายไมมีการควบคุม พันธุปาลมน้ํามันที่ใชไมมีคุณภาพ และขาด
การจัดการสวนปาลมน้ํามันตามหลักวิชาการที่ถูกตอง ทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพไมเหมาะสม มีปริมาณการผลิตปาลม
น้ํามันไมเพียงพอสําหรับปอนภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง และทําใหมีตนทุนการผลิตสูง นอกจากนี้เปอรเซ็นตน้ํามันที่
ไดรับคอนขางต่ําเพียงรอยละ 13-18 ในขณะที่มาเลเซียไดรับรอยละ 20-22 อีกทั้งพื้นที่ปลูกบางสวนไมมีศักยภาพทําให
ไดผลผลิตต่ํา พื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกปาลมตองมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ 1,800-2,000 ม.ม.ตอป และไมควรมีสภาพ
แหงแลงเกิน 2 เดือน แตพื้นที่ปลูกปาลมของไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเพียงปละ 1,800 ม.ม. นอกจากนี้การใชปุยก็อยูใน
อัตราต่ํา เนื่องจากขาดเงินทุนและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา การกําจัดศัตรูพืช โรค แมลง ทําใหผลผลิตปาลมสดที่ไดมี
คุณภาพไมเหมาะสมและมีปริมาณไมเพียงพอปอนโรงงาน จากขอจํากัดของวัตถุดิบสงผลตอเนื่องทําใหตนทุนการผลิต
น้ํามันบริสุทธิ์ของไทยสูงกวาของมาเลเซีย
ในปจจุบัน การผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนและลดการพึ่งพิงการใชน้ํามันปโตรเลียม ทําใหมี
ความต อ งการในน้ํ า มั น ปาล ม ขยายตั ว ขึ้ น ส ง ผลให เ กิ ด การแย ง ชิ ง วั ต ถุ ดิ บ ระหว า งผู ผ ลิ ต ในอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น พื ช
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากน้ํามันปาลม และผูผลิตไบโอดีเซล ซึ่งอาจเกิดผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในวงกวาง
ในสวนของวัตถุดิบที่เปน ผัก และผลไม เปนผลิตผลทางการเกษตรเชนเดียวกับผลปาลมสด ดังนั้น ปริมาณ
ผลผลิต และคุณภาพ จึงขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะสงผลตอตนทุนการผลิตและราคาในการจัดจําหนาย
- การใชวัสดุทดแทน
เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเปนของตนเอง ซึ่งใชวัตถุดิบหลัก คือ ผลปาลมสด ในการสกัดเปน
น้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเพื่อปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ไดประมาณรอย
ละ 20-25 ของการใชน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบทั้งหมด เครื่องจักรของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบดังกลาว
นอกจากจะใชผลปาลมสดเปนวัตถุดิบแลว ไมสามารถใชวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ที่จะใหผลผลิตในรูปของน้ํามัน
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ในสวนของโรงงานกลั่นน้ํามัน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น มีวัตถุดิบหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเครื่องจักร
ดังกลาว บริษัทฯ สามารถใชกลั่นน้ํามันชนิดอื่นๆ ได เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว น้ํามันเมล็ดในปาลม น้ํามัน
ขาวโพด และน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน เปนตน
- จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีทั้งหมดประมาณ 91 โรงงาน กระจายตัวอยูใกลแหลงปลูกปาลมในภาคใต เชน กระบี่
สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง โดยในชวง 3 ปที่ผานมา มีการเพิ่มขึ้นของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมมากกวา 30 โรงงาน และ
โรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต สาเหตุที่โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจะกระจายอยูใกลแหลงปลูกปาลมนั้น
เนื่องจากเมื่อตัดผลปาลมสดจากตนจะตองสงโรงงานสกัดน้ํามันภายใน 24 ชั่วโมง หากปลอยทิ้งไวจะทําใหน้ํามันที่สกัดไดมี
ปริมาณและคุณภาพลดลง
โรงงานสกัดขนาดใหญจะสกัดน้ํามันดวยวิธีแยกเนื้อและเมล็ดออกจากกัน เพราะคุณภาพน้ํามันปาลมดิบที่ไดจะสูง
กวาวิธีสกัดทั้งผลโดยรวมเนื้อและเมล็ด ซึ่งใชกันมากในโรงงานสกัดขนาดเล็ก แตตนทุนการผลิตก็สูงกวาประมาณ 2 บาท
ตอกิโลกรัม อีกทั้งน้ํามันที่ไดจะเปนน้ํามันผสมระหวางน้ํามันจากเนื้อปาลมและน้ํามันจากเมล็ดในปาลม ทําใหเปนการยากที่
จะกลั่นแยกใหเปนน้ํามันบริสุทธิ์ในขั้นตอนตอไป น้ํามันปาลมที่ผานกระบวนการนี้จึงมีคุณภาพต่ําและราคาต่ํากวาน้ํามันที่
ไดจากการสกัดแยกเนื้อและเมล็ด
- สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
ในชวงปที่ผานมาบริษัทฯ มีสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศมีมูลคาคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.13 ของมูลคา
การซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
ข. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ในกระบวนการผลิตที่โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์นั้น บริษัทฯ มีวัตถุดิบ
หลักคือ น้ํามันปาลมดิบ คิดเปนประมาณรอยละ 85 ของตนทุนการผลิต ซึ่งวัตถุดิบดังกลาวสามารถผลิตไดเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ แมกระทั่งผลพลอยไดของผลิตภัณฑก็สามารถนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อขายเปนสินคาของบริษัทฯ
ได ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากวัตถุดิบเหลือใชจากกระบวนการผลิตของน้ํามันปาลม จึงถือวามีนอยมาก
และเนื่องจากโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีการนิคมอุตสาหกรรมเปนผูดูแลควบคุมการ
ปลอยของเสียตางๆ ออกจากโรงงาน ในกรณีของน้ําเสียทางโรงงานก็มีการบําบัดน้ําเสียในเบื้องตนกอนที่จะมีการปลอยน้ํา
ออกสูการนิคมฯ และการนิคมฯ ก็มีบอบําบัดน้ําเสียขนาดใหญกอนปลอยลงสูที่สาธารณะอีกทีหนึ่ง ปจจุบันโรงงานไมมี
ปญหาเรื่องควันดําหรือฝุนละอองที่ปลอยออกจากปลองไอเสีย เนื่องจากโรงงานไดเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซล
และน้ํามันเตา มาใชกาซธรรมชาติทั้งหมดตั้งแตป 2540
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง มีของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตเชน กะลาปาลม ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม เคกสลัด และขี้เถา ซึ่งโรงงานสามารถนํากากเสนใยและ
กะลาปาลมไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ํา ทะลายปาลมเปลาสามารถนําไปขายหรือแจกฟรีใหเกษตรกรนําไปเพาะ
เห็ด สําหรับสลัดเคกและขี้เถาโรงงานนําไปถมที่หรือใชเปนปุย
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ในสวนของมลภาวะทางอากาศ ทางโรงงานมีการดําเนินการติดตั้ง Boiler 30 ตัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟาและลด
ปญหาการเผาไหม โดยมีการตรวจติดตาม Dust Particulate Emission เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
สิ่งแวดลอม
ดานมลภาวะทางน้ํา โรงงานไดมีการวางแผนการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกจากกระบวนการผลิต รวมถึงน้ํา
ทิ้งจากการอุปโภคบริโภคจากบานพักพนักงาน ดังนี้
1. ควบคุมปริมาณการใชน้ําในกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดน้ําทิ้งเขาสู ระบบบําบัดน้ํา
เสีย
2. มีการนําน้ํา Condensate จากทุกสวนของโรงงานนํากลับเขามาใช ซึ่งสามารถลดการใชน้ําที่ตองเติมไปใน
กระบวนการผลิตและเปนการลดปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
3. ทําการสรางรางรองรับน้ําฝนจากอาคารโรงงานเพื่อดึงน้ําจากสวนนี้เขาระบบน้ําดี เพื่อลดจํานวนน้ําทิ้งเขาสู
ระบบบําบัด
4. ติดตั้งระบบดักไขมันและตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียกอนปลอยสูระบบบําบัด สวนน้ํามันที่ไดจาก
ระบบดักไขมันจะสงกลับเขาสูกระบวนการผลิตใหม
5. มีการใชประโยชนน้ําที่ผานการบําบัดแลว เชน น้ําเสียจากบอสุดทายไปรดสวนปาลมของลูกคา
6. มีการจัดการใหผูรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัด เชน ดูแลสภาพบอบําบัด คันบอ รวมไปถึงการตรวจสอบ
ระดับน้ํา เพื่อควบคุมและดูแลมิใหน้ํามีการไหลออกสูภายนอกโรงงาน
7. มีการตรวจติดตามคุณลักษณะน้ําเสียและปริมาณน้ําเสียกอนเขาและออกสูระบบบําบัด โดยเก็บตัวอยางสง
หองปฏิบตั ิการวิเคราะหพรอมมีที่ปรึกษาระบบบําบัด
8. น้ําจากการอุปโภคบริโภคจากบานพักพนักงานจะนําเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานทั้งหมด มิใหมีการ
รั่วไหลออกสูภายนอกโรงงาน
9. โรงงานมีแผนการขุดลอกบอบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียไดอยาง
เพียงพอ
นอกจากนั้น บริษัทไดดําเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาด 1 เมกกะวัตตภายใตกลไก
พัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนประมาณ
50 ลานบาท โดยเปดดําเนินการเพื่อจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไปแลวเมื่อเดือนกันยายน 2552
โครงการดังกลาว ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการมีกําหนดเวลา 8 ป
โรงงานผักและผลไมบรรจุกระปอง สิ่งที่เหลือจากการผลิต ไดแก เศษ เปลือกผลไม และน้ําทิ้งจากกระบวนการ
ผลิต ในสวนของเศษและเปลือกซึ่งเปนพืชผลทางธรรมชาติสามารถยอยสลายเองได หรืออาจนําไปแปรสภาพเปนอาหาร
สัตว หรือเปนปุย ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในสวนของน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต โรงงานของบริษัทยอยทุก
แหงมีบอบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และมีการตรวจสอบเปนระยะๆ นอกจากนี้บริษัทยอยยังไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก บริษัท SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES และ
บริษัท BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL รวมทั้งไดรับ HACCP และ GMP “GOOD
MANUFACTURING PRACTICES” จากสํานักมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม (สมอ.)
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งานที่ยังไมไดสงมอบ
-------ไมม-ี ------
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ปจจัยความเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมและการแทรกแซงจากภาครัฐ
ราคาเฉลี่ยรายเดือนน้ํามันปาลมดิบของป 2556 แกวงตัวอยูในชวงระหวาง 23.02 - 31.90 บาทตอ
กิโลกรัม (2555 : 22.95 - 35.90 บาทตอกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่ 25.24 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ
18.18 จากป 2555 ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2556 มีปริมาณสูงเปนประวัติการณ ปริมาณน้ํามัน
ปาลมดิบสะสมในชวงตนปอยูในระดับสูง สงผลกระทบตอราคาน้ํามันปาลมดิบและผลปาลมสดลดลงอยางมาก จึง
เกิดเหตุการณประทวงจากเกษตรกรผูปลูกปาลม จนภาครัฐตองเขามาแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมอยางตอเนื่อง
นโยบายการแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมทําใหเกิดอุปสรรคตอการบริหารจัดการของบริษัท เนื่องจากมี
ความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมเกิดขึ้นในระบบ โดยเวลาที่เหลืออยูกอนที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผล
บังคับใชในป 2558 ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยใหแขงขันได รัฐบาลไมมีทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจนในระยะยาว ไมมีแผนการเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นใน
อนาคต ดังนั้น การแขงขันจากการเปดเสรีทางการคาที่กําลังจะมาถึง จะสรางผลกระทบอยางรุนแรงตอเกษตรกร
และผูประกอบการในอุตสาหกรรม
2. นํ้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
น้ํา มัน ปาลมบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีขนาดบรรจุต่ํา กวา 5 ลิตร นับเปน สิน คา ควบคุม ซึ่ง ราคา
จําหนายจะถูกกําหนดโดยกรมการคาภายใน ทําใหบริษัทอาจไมสามารถปรับราคาจําหนายไดโดยเสรีเพื่อสะทอน
ตนทุนวัตถุดิบที่แทจริง นอกจากนั้น สินคาน้ํามันปาลมยังเปนสินคาที่ถูกควบคุมการนําเขา ทําใหการบริหาร
จัดการสินคาคงเหลือมีขอจํากัด การกําหนดเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลมดังกลาว ทําใหผลประกอบการ
ของภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
ผูป ระกอบการโรงกลั่ น น้ํ ามั น ปาลม ไดเสนอใหกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ผอนคลายการ
ควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใหมีความยืดหยุนมากขึ้นตามการเคลื่อนไหวของตนทุนน้ํามันปาลม
ดิบ อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเพิ่มผลปาลมเปนรายการสินคา
ควบคุมเพิ่มเติมตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมมีความผันผวนสูง บางชวงเกิด
ป ญ หาขาดแคลนหรื อ บางช ว งล น ตลาด ส ง ผลให ร าคาสู ง ขึ้ น หรื อ ตกต่ํ า ซึ่ ง จะส ง ผลกระทบต อ ผู บ ริ โ ภคหรื อ
เกษตรกร
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัท
ยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาด
ในแตละฤดูกาล ปจจุบันมีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางที่ไมเคยเปนมากอน บางปเกิดอุทกภัยอยาง
หนัก บางปประสบภัยแลง ทําใหปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมีความผันผวนในแตละปหรือระหวางป ซึ่งอาจ
นําไปสูการแทรกแซงจากภาครัฐ

หนา 38
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
1)

ทรัพยสินถาวร

ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีทรัพยสินที่ใชประกอบธุรกิจ สวนปาลมน้ํามัน โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบและ
น้ํามันเมล็ดในปาลม และโรงกลั่นน้ํามันปาลม ตลอดจนโรงงานผลิตผักผลไมกระปองและน้ําผลไม ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
1. ที่ดิน เนื้อที่ 37,465.62 ไร ของบริษัทยอย
คาเผื่อการดอยคาของที่ดินของบริษัทยอย
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
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
9. เครื่องจักรโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลม
จังหวัดกระบี่ โรงงานผลิตกาซชีวภาพ รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชใน
การเกษตรของบริษัทยอย
10. ยานพาหนะของบริษัท
11. ยานพาหนะของบริษัทยอย
หนา 39

มูลคา
ประเภทการ
(ลานบาท)
ถือครองสิทธิ์
535.60 - โฉนด, นส.3ก, นส.3, นส.2,
(14.64) สัญญาซื้อขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน
27.94
โฉนด

43.53
95.99

- นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
เปนเจาของ

86.09

เปนเจาของ

12.67
343.76
116.50

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

182.65

เปนเจาของ

13.92
62.14

เปนเจาของ
เปนเจาของ

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
12.
13.
14.
15.
16.

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงานของบริษัท
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงานของบริษัทยอย
ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน
ตนทุนการพัฒนาการปลูกปาลมน้ํามัน คาสินอาผลของบริษัทยอย
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
- 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
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
18. โรงงานจังหวัดเชียงใหม
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
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

หนา 40

มูลคา
(ลานบาท)
4.14
11.79
0.25
246.63

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

58.25

เปนเจาของ

76.48
9.20
93.16
102.57

เปนเจาของ
ติดภาระจํานองธนาคารกสิกรไทย

24.14
87.39
126.87

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

0.40

เปนเจาของ

0.22
1.56
12.18
66.29
12.45
14.52
2,454.64

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

แบบ 56-1

2)

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินไมมีตัวตน
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

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

ทรัพยสินไมไดใชในการดําเนินงาน
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

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

มูลคา
(ลานบาท)
5.13
2.19
8.65
15.97

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

มูลคา
(ลานบาท)
3.50
5.48
14.51
1.20
2.05
25.00
51.74

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 พันธศรีวิวัฒน
จํากัด ใชเปนที่ดินในการทําสวนปาลม และใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เชาสวนปาลมดังกลาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
n บริษัท พันธศรี จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 20,000 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558
o บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
ที่ตั้งสัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี
พื้นที่สัมปทาน
: 10,600 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
หนาที่ 41
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากบริษัทยอยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 21,348.94 ไร คิดเปนรอยละ 48.5 ของ
พื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมดของบริษัทยอย โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2558
และสวนเคียนซา 8,467.44 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานลงในป 2557 แตสวนเคียนซาไดทับซอนกับที่ราชพัสดุ ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามี
กําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็ต ามบริษัทยอยที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ไดมีการบัน ทึกการตั้งสํา รองคาเชา ที่ดิน
ยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือ หากรัฐบาลมีนโยบาย
ไมตออายุสัมปทานสวนปาลมดังกลาว จะทําใหบริษัทยอยตองรับซื้อผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อ
ทดแทนผลปาลมสดที่ขาดไปจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งอาจทําใหบริษัทยอยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในชวงผลผลิต
ปาลมสดออกสูตลาดนอย สงผลไปยังตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น

หนาที่ 42
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวา รอยละ 5 ของ
สวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวน
สูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นอกจากสัมปทานที่ดิน
อําเภอเคียนซาของบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด และบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัดไดเชาพื้นที่นี้ทําสวนปาลมน้ํามัน โดยใหบริษัทยอยของบริษัทเชาสวนปาลมน้ํามันดังกลาวนี้
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
กระทรวงการคลั ง ว า ที่ ดิ น นี้ เ ป น ที่ ดิ น ราชพั 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 โดยใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท อยางไรก็
ตามเรื่องดังกลาวยังอยูในระหวางการเจรจากับกรมธนารักษ โดยบริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ซึ่งเปนเจาของ
สัมปทานดังกลาว นอกจากนี้บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด ยังไดมีการบันทึกสํารองคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป
2534 ถึง ป 2550 ทั้งหมดไวในบัญชีแลว
2) คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
----------ไมม-ี --------

3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
----------ไมม-ี --------
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
สํานักงานใหญ

: บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: 0107538000568
: www.lamsoon.co.th
: 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-361 8959-87
โทรสาร (ฝายบริหาร) 02-361 8988-9
โทรสาร (ฝายขาย) 02-361 8994-5

โรงกลั่นน้ํามันปาลม

: 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 02-709 3610-24
โทรสาร 02-324 0640

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ

: 99/9 หมู 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา
ตรัง 92150
โทรศัพท 075-267 275
โทรสาร 075-267 028

ประเภทธุรกิจ

: ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช
ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
ทุนจดทะเบียน
: 820,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 820,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 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 02-744 1046-8
โทรสาร 02-744 1049
สํานักงานกระบี่และโรงงาน

: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 ตําบลหวยยูง
อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 075-666 075
โทรสาร 075-666 072

ประเภทธุรกิจ

: ทําสวนปาลม และสกัดน้ํามันปาลมดิบ และ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 324,050,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 226,715,110 หุน คิดเปนรอยละ 69.96

2.

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
สํานักงานกรุงเทพฯ
: 60 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-361 8954-7, 02-398 8555
โทรสาร 02-744 0860-2
โรงงาน(1)

: 64 กิโลเมตรที่ 1 หมูที่ 1 ถนนลําปาง-เชียงใหม
ตําบลปงแสงทอง อําเภอเมือง ลําปาง 52100
โทรศัพท 054-810 270-4
โทรสาร 054-810 275

โรงงาน(2)

: 469/1 ถนนพระประโทน-บานแพว หมูที่ 3
ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท 034-229 397-8
โทรสาร 034-229 759

ประเภทธุรกิจ

: ผูผลิตผัก ผลไม เครื่องดื่ม น้ําผลไม
กาแฟบรรจุ กระปอง ซอสและเครื่องปรุงรส
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว
: 525,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 52,500,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 51,848,557 หุน คิดเปนรอยละ 98.76
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บุคคลอางอิงอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุน
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
: 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 02-229 2800
โทรสาร 02-359 1259

2.

ผูสอบบัญชี
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: นางสาว กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4377
: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789-90, 02-661 9192

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท : 1
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ : ไมมี
บริษัท /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถ ือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 820 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 820 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
2) ผูถือหุน
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
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
นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH
นายเมธา รังสิยาวรานนท

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
42.11
20.00
10.99
7.48
4.59
1.62
1.30
0.73
0.70
0.56

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
1
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือ
หุนตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
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))
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2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และดูแลงานดานการตลาดของบริษัทยอย
โดยเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซียชื่อ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถือหุนรายใหญของ HAP SENG
CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถือหุนโดยรวมในสัดสวนรอยละ 59.72 โดย
เปนการถือหุนทางตรง จํานวนรอยละ 58.19 และทางออมจํานวนรอยละ 1.53

3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
39.04
27.71
22.38
10.87

ชื่อผูถือหุน
นายวัง ชาง ยิง
นางสาววัง ยี ลิง
นายวัง ตา เลียง
Chen Mu Hsien
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3) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินไดแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการลงทุนในอนาคตและความตองการเงินทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมี
มติเสนอใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2556 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 42.6 ของ
กําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2555 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิด
เปนรอยละ 51.3 ของกําไรสุทธิ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอย
ละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทและสภาวะทางเศรษฐกิจ
ดวย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จึงไมสามารถจายเงินปนผลได

หนา 49

แบบ 56-1

8.

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ
1) แผนผังการจัดองคกร

ประธานกรรมการ
นายวัง ตา เลียง

กรรมการผูจัดการ
น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายขาย Traditional Trade

ฝายขายอุตสาหกรรม

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร

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

ฝายขาย Modern
Trade/Food Solution
นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช

ฝายโรงงาน
นายอําพล สิมะโรจนา

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.1 โครงสรางกรรมการบริษัทฯ
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
ก. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
1. นายวัง ตา เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
5. นายบรรจง จิตตแจง
6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
10. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1
กรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2

และรายชื่อของ

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ
เปาหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลให ฝ า ยบริ ห ารดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามแผนธุ ร กิ จ เพื่ อ บรรลุ ถึ ง
เปาหมายและเพิ่มความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3. คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
4. คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการไดจัดการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และพนักงาน
6. คณะกรรมการรับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทฯในรายงานงบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลและสาระสนเทศตางๆใหเปนไปตามกฎหมาย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
7. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุน
อยางนอยปละครั้ง
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ข. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง
4. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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 โดย
ไดเปนผูนําทีมผูบริหารดําเนินการฟนฟูกิจการบริษัทภายใตการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในชวงป 2539 - 2541 จนเปนผลสําเร็จ
- ผานหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สอบผานเปนสมาชิกอาวุโส
(Fellow Member) ของสถาบันฯ (IOD DCP 7/2001) และเปนกรรมการอาชีพ (IOD Chartered Director
Class 1/2007) ในสังกัดสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เปนวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษัท (IOD DCP) ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแตป 2548 ถึงปจจุบัน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง
ครบถวน และเปนที่เชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
4. ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
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ค. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการบริหาร
จํานวน 1 ทาน
1.

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต

2.
3.

นายบรรจง จิตตแจง
นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจัดการ พรอม
ทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ
2. กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการจากคณะกรรมการ
บริษัท
3. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ง. คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และกรรมการบริหารจํานวน 1 ทาน
1.

ดาตุก ไซมอน ชิบ คองยิบ

2.
3.
4.

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
นายบรรจง จิตตแจง
นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดสรรหา
1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบ
ของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการ
พิจารณา
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะ
กรรมการผูจัดการ
4. วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท
1.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการ
ของบริษัทฯเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะ
เปนประโยชนตอบริษทั ฯ
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1.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในป 2556 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 2 ครั้ง) โดยมี
กรรมการแตละทานเขารวมประชุมดังนี้

รายชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

วาระการ
ดํารงตําแหนง
2556-2559
2553-2556

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
1/4
1/2
2/6
0/1
1/1
1/2

(ถึงแกกรรมเมื่อ 11 มีนาคม 2556)

นางสาวปยธิดา สุขจันทร

2556-2559

3/3

0/0

3/3

2554-2557
2555-2558
2554-2557
2554-2557
2555-2558
2556-2559
2555-2558

4/4
3/4
4/4
1/4
4/4
4/4
4/4

2/2
2/2
2/2
1/2
1/2
2/2
2/2

6/6
5/6
6/6
2/6
5/6
6/6
6/6

(เขารับตําแหนงแทนนายสมชัยเมื่อ 26 เมษายน 2556)

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
1.4 รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร
รายชื่อผูบ้ ริ หาร

ตําแหน่ ง

1. นายวัง ตา เลียง
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการและผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการบริหาร
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจัดการฝายขาย Traditional Trade

4. นายอําพล สิมะโรจนา
5. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
6. นางรุงนภา พนมเชิง
7. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
8. นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร
2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการสรรหาเปนผูทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเปนกรรมการ
แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2557 นี้ โดยพิจารณารวมถึงบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมา
จากผูถือหุนตามหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท จากนั้น จะเสนอชื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้น ตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะ
เปนประโยชนตอบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูไดที่หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 5.1.6
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม และมี
วิธีการแตงตั้งกรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
3) คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,042,300 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. นายวัง ตา เลียง
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

(ถึงแกกรรมเมื่อ 11 มีนาคม 2556)

(สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2556)

นางสาวปยธิดา สุขจันทร

กรรมการบริหาร

คาธรรมเนียม
กรรมการ ป 2556
620,000
47,100
166,400

(เขารับตําแหนงแทนนายสมชัยเมื่อ 26 เมษายน 2556) (มีผลตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2556)

3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
5. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
6. นายบรรจง จิตตแจง
7. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
8. นายวัง ชาง ยิง
9. นายอําพล สิมะโรจนา

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริ ห าร กรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน

913,200
246,400
976,200
976,200
541,000
309,400
246,400

- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษัทที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในบริษัทยอย
จํานวน 5 คน เปนจํานวนเงิน 2,299,719 บาท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทจํานวน 9 คน เปนจํานวนเงิน 95,302,146 บาท*
- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษัทที่เขาไปดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษัทยอย
จํานวน 4 คน เปนจํานวนเงิน 6,842,848 บาท
หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร 4 ราย
แรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามที่กําหนดโดยสํานักงาน กลต.)
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คาตอบแทนอื่น
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการบริหารและผูบริหาร ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก
สําหรับกรรมการที่เปนชาวตางประเทศที่มาประชุม สวนผูบริหารจะมีรถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถ
ประจําตําแหนง คารักษาพยาบาล คาประกันอุบัติเหตุ และการทํากรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับกรรมการ
และผูบริหาร
สํา หรับเงินกองทุน สํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัท ไดรับสิทธิใ นอัตราเดียวกับพนัก งานอื่น ๆ
ยกเวน 2 ทาน คือนายวัง ตา เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไมไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4) เลขานุการบริษัท
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจัดการแผนกบัญชีอาวุโส
อายุ
43 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตนทุน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
Cost Accounting Manager บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager

บริษัท อเมริกัน สแตนดารด บี แอนด เค (ประเทศไทย) จํากัด
Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด
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บุคลากร
จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ
113
พนักงานประจําโรงงานบางปู
273
พนักงานประจําโรงงานตรัง
98
รวมทั้งหมด
484

คน
คน
คน
คน

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 273 ลานบาท โดยมีลักษณะการจาย
ผลตอบแทนดังนี้
- พนักงานสํานักงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโบนัส
- พนักงานขายจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาคอมมิชชั่น
เบี้ยเลี้ยง คาน้ํามันรถ คาเบี้ยประกันรถ คายางรถ และโบนัส
- พนักงานโรงงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือคาแรง เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คา
ลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และโบนัส
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เนื่องจากบริษัทฯ ไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้งผานการรับรอง
ระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) และการรับรองระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่
ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่จังหวัดตรัง ใหเปนโรงงานสีเขียว โดยรวมกับสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย อีกทั้งในป 2550 บริษัทไดรับการรับรองระบบ OHSAS 18001 ซึ่งวาดวยระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน ครอบคลุมแนวทางในการลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายตอพนักงาน
และผูเกี่ยวของ ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนใกลเคียง
ทั้งนี้จากระบบประกันคุณภาพดังกลาว บริษัทฯไดมีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานในการทํางาน รวมไป
ถึงการพัฒนาใหพนักงานมีทักษะ และความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่อง
นอกจากนั้น เพื่อใหองคกรมีการเติบโตอยางแข็งแรงและประสบความสําเร็จ บริษัทจึงไดเชิญอาจารย
ผูเชี่ยวชาญเขามาพัฒนาและอบรมผูบริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุมบริษัทเพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการ
สรางวัฒนธรรมองคกรระยะยาว ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้
1. รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability)
2. ทัศนคติ “เราทําได” (“Can-do” attitude)
3. ทํางานเปนทีม (Teamwork)
4. พัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement)
5. เอาใจใสพนักงาน (Take care of people)
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การกํากับดูแลกิจการ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปน
ปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม
กัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดมีการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3) การ
คํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม เพื่อใหมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงนโยบาย
ดังกลาวตามความเหมาะสม

1. สิทธิของผูถือหุน
¾

จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เพื่อ
พิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา งบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจายเงินปนผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดคาตอบแทน

¾

ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนนั้น บริษัทไดแยกเรื่อง
การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ออกจากการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทไดใชบัตรลงคะแนน
เสียงในการเลือกตั้งกรรมการ และเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนเปนรายบุคคล

¾

จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไม
นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตองระบุชื่อผูถือหุนดังกลาวและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ
ดังกลาว โดยคณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน

¾

เป ดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วา ดวยเรื่องกําหนดวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน รวมทั้ง
เปดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศและเว็บไซตของบริษัท ไมเกินวันทําการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ

¾

ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
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ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุน
และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 21 วันกอนวันประชุม
¾

ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และ
ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
โดยมีประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบ
วาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไมไดแจงใหผู
ถือหุนทราบลวงหนา

¾

การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีที่มีผูถือหุนทานใดลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระ
ทั่วไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ เปนตน

¾

เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญและเปนประโยชนเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน รวมทั้งสงคําถามเกี่ยวกับบริษัท มาลวงหนากอนวันประชุม โดยบริษัท
ไดกําหนดหลักเกณฑผานทางเว็บไซตของบริษัท

¾

จัดสรรเวลาประชุมอยางเพียงพอ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และตั้งคําถามในที่ประชุม

¾

กําหนดเปนนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยไดมีการเผยแพร
นโยบายดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท

¾

จัดใหมีการเผยแพรเอกสารการประชุมตางๆ พรอมหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลประกอบการ
ประชุมลวงหนา

¾

เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถามและบั น ทึ ก คํ า ถามและคํ า ตอบที่ เ ป น ประเด็ น สํ า คั ญ พร อ มทั้ ง คํ า ชี้ แ จงของ
คณะกรรมการ รวมถึงบันทึกจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงไวอยางชัดเจน
ในทุกๆ วาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผูถือหุน 2 ทาน รวมเปนสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดีโอในระหวางการประชุมจนกระทั่งการ
ประชุมเสร็จสิ้นลง

¾

เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ
ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม

¾

บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
เสร็จสิ้น เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปนโดยไมตองรอถึงการ
ประชุมครั้งตอไป
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
¾

บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกราย โดยไมคํานึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเพื่อปกปองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมถึงใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่ง
หุนตอหนึ่งเสียง (one share one vote) เพื่อสรางความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

¾ จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได พรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเขารวมประชุมอยางชัดเจน
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม แตประสงคจะใชสิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม
และออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได
¾

บริษัทมีการกําหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท และไดแจงใหพนักงาน
ผูบริหาร และกรรมการบริษัททราบ (ดูรายละเอียดในขอ 5.8.1)

¾

บริษัทมีการเปดเผยการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอย โดยไดกระทําอยางยุติธรรมตาม
ราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในขอ 5.8.2)

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปน พนักงาน ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา
คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิ
ตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติ
ดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไวเปนนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย โดยไดเผยแพรอยูในเว็บไซตของบริษัท ไดแก
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูถือหุน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกคาและผูบริโภค
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูคา
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขง
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและการติดสินบน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
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นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงบทบาทสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติตามระบบมาตรฐานตางๆ ที่ไดรับ
ไดแก
- มาตรฐาน ISO 9001 เปนมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเปนระบบที่ทําให
เชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ ไดรับการควบคุม และสามารถตรวจสอบไดโดยผานเอกสารที่ระบุขั้นตอน
และวิธีการทํางาน เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
- มอก.18001, OHSAS 18001 เปนมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานที่ทํางาน ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมและลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากองคกรที่อาจสงผล
กระทบตอสุขภาพ ชีวิต และทรัพยสินได
- มาตรฐาน FSSC 22000 เปนมาตรฐานที่เนนเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร
ระดับสูง สามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค รวมถึงเนนการเติบโตและการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
มาตรฐานดังกลาวเปนมาตราฐานที่ครอบคลุมทั้ง ISO 22000 และ PAS 220 และเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก
- มาตรฐาน ISO 28000 เปนมาตรฐานขอกําหนดทางดานการบริหารการรักษาความปลอดภัยของหวงโซ
อุปทาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหองคกรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่ง
เปนแนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม
และถูกตองตามกฏหมายของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจ
ใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ โดยไดมี
การเปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆดังนี้
¾

เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของบริษัทใหเปน
ปจจุบันเปนระยะๆ
o นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
o นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย
o นโยบายสิ่งแวดลอม
o จรรยาบรรณธุรกิจ
o ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท
o โครงสรางกลุมธุรกิจ
o โครงสรางผูถือหุน
o โครงสรางคณะกรรมการ
o วิสัยทัศน/พันธกิจ
o ขอบังคับบริษัท
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o รายงานประจําป
o แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
o งบการเงิน
o หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม
o รายงานการประชุมผูถือหุน
o ขาวที่บริษัทเผยแพร
¾

จัดสงรายงานขอมูลประจํางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําปตอตลาดหลักทรัพยฯ และ
ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวนภายในเวลาที่กําหนด

¾

มีการรายงานขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพย
ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ

¾

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งหมาย
เหตุประกอบงบการเงินซึ่งมีผูสอบบัญชีอิสระเปนผูตรวจสอบ และไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวามีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ

¾

ใหกรรมการบริหารทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและ
ภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9
หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส company.secretary@lamsoon.co.th หรือผานทางเว็บไซตบริษัท

อยางไรก็ตาม กรณีที่ผูมีสวนไดเสียตองการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือแจงขอรองเรียนใดๆ มายังบริษัท สามารถกระทํา
ได โดยบริษัทกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวดังนี้
กลไกในการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือแจงขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
1.

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไมผานผูบริหารของ
บริษัท เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน
ตางๆ เชน รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพรอง เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรงดังนี้ :• สงทางไปรษณีย :

• สงทางจดหมายอิเลคโทรนิคส :

นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
banchong_ch@yahoo.com
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การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด

3.

การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียนตามขอ 1 ขางตน แลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ไดรับแจง

4.

มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะ
รีบแกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักชา รวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผถู ูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

คณะกรรมการบริษัท
5.1.1 โครงสรางคณะกรรมการ
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยจํานวนกรรมการตามขอบังคับไมเกิน 9 คน โดยมี
จํานวนกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน
5.1.2

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย
ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึงเปาหมายและเพิ่ม
ความมั่งคั่งแกผูถือหุน
3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการ
ปฏิบัติ และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมี
การติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
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6. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ
7. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา ฝายบริหาร และพนักงาน
8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใน
รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมถึงการเปดเผยขอมูลและ
สารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ
ครั้ง
11. หนาที่และความรับผิดชอบอื่นที่กําหนดโดยกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน
5.1.3

เลขานุการบริษัท

บริ ษั ท ต อ งจั ด ให มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
 รายงานประจําปของบริษัท
2. ติดตามใหมีการนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุนไปปฏิบัติ
3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนาใหแก
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับรายงาน
ดังกลาว
4. ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของรวมถึงการกํากับ
ดูแลใหบริษัท คณะกรรมการ และฝายจัดการปฏิบัติตามอยางถูกตอง
5. ดูแลใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยฯ
และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
6. ติดตอประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
7. ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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5.1.4

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูที่ผานการพิจารณาตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณที่เหมาะสมสําหรับการทําหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการของคณะกรรมการเปนไปอยาง
รอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิด
เชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา รวมทั้งความชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย ตลอดจนคุณสมบัติสวนบุคคล
อื่นๆ ที่เหมาะสม
5.1.5

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทอาจดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร หรือเปนกรรมการที่ไมไดทําหนาที่บริหาร
สําหรับตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการ
แบงแยกหนาที่ใหอยางชัดเจน
5.1.6

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ให
นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการ
ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึง การทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ
3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
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ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต
ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของนิติ
บุคคลที่เกี่ยวของสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ซ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
อย า งไรก็ ตาม คณะกรรมการไดกํ า หนดคุ ณ สมบั ติข องกรรมการอิส ระเกี่ ย วกั บ จํ า นวนหุ น ที่ ถือ โดย
กรรมการอิสระไวเทากับขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
ขอความในขอ 5.1.6 นิติบุคคลที่เกี่ยวของหมายถึง บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการ
ที่ควบคุมรวมกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทขอ 13 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ
5.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถที่จะมีเวลาในการทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวน
บริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่ประธานกรรมการ และ
กรรมการจะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดดังนี้
 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท
(ยกเวนในกรณีที่เปนประธานกรรมการบริษัทที่อยูในกลุมเดียวกัน)
 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากกรรมการบริหารสวนใหญดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย บริษัทรวม
กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัท
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5.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการที่
ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได ในกรณีที่เปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
นอกเหนือจากกลุมบริษัทดังกลาวแลวจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ
5.2

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ
5.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับ
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งงานหั ว หน า หน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดั ง กล า วต อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต อ งประกอบด ว ยข อ มู ล อย า งน อ ย
ดังตอไปนี้
(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(6.3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6.6) จํ า นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข า ร ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
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(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎบัตร (charter)
(6.8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง
5.2.2

วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

2554-2557

4/4

2554-2557
2554-2557

3/4
4/4

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

องคประกอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญรอยละ 66.7 เปน
กรรมการอิสระ โดยมีประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคน
เดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. กํา หนดนโยบายและแนวทางในการกํา หนดค า ตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริ ห าร และ
กรรมการผูจัดการ พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติ
2. กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในป 2556 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง สามารถประมวลจํานวน
ครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตละทานไดดงั นี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต

ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2. นายบรรจง จิตตแจง
3. นายวัง ชาง ยิง
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5.2.3

คณะกรรมการสรรหา

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญรอยละ 75 เปนกรรมการอิสระโดย
มีประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. ทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการในปจจุบันวามีความเหมาะสมกับความจําเปนเชิงกลยุทธของ
บริ ษั ท หรื อ ไม อย า งไร และเสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง รวมทั้ ง เสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการใหสอดคลองกับโครงสรางดังกลาว โดยจัดทําเปนตารางความรูความชํานาญเฉพาะดาน
ของคณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาวาคณะกรรมการที่
ดํารงตํ าแหนงอยู ใ นป จจุ บันประกอบดวยกรรมการที่มีค วามรูความชํานาญครบถวนตามความ
จําเปนหรือไมอยางไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรูความชํานาญในดานใดเพิ่มเติมเพื่อให
มีความครบถวนมากยิ่งขึ้นหรือไมอยางไร
2. ประเมินและเสนอรายชื่อผูที่จะเปนกรรมการตอคณะกรรมการโดยการกลั่นกรองและสัมภาษณ
บุคคลที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการ สงเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดอยาง
มืออาชีพ
3. เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีโอกาสเสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการใหคณะกรรมการสรรหา
พิจารณา โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อใหมีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลั่นกรองตาม
กระบวนการที่คณะกรรมการกําหนด (Due Diligence) กอนการประชุมผูถือหุน
4. เปดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนทราบ
เพื่อใหมั่นใจในความโปรงใสในขั้นตอนการสรรหากรรมการ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอรมในการเสนอ
ชื่อที่ระบุถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผูไดรับการเสนอ
ชื่อไวในแบบเสนอชื่อนั้นดวย
5. พิจารณาแนวทางดังตอไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
5.1. คุณลักษณะที่ตองการในกรรมการแตละทาน
• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
• การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล
• ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ
• ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
• คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
5.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวามีความสําคัญความรูความชํานาญใน
ดานตางๆ เพื่อใหไดองคประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม
• ความรูทางบัญชีและการเงิน
• การบริหารจัดการองคกรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล
• การบริหารความเสี่ยง
• การจัดการในภาวะวิกฤติ
• ความรูดานกฎหมาย
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• ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
• การตลาดระหวางประเทศ
• การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ
• ความรูความชํานาญเฉพาะดานอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวาจําเปน
6. ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับการอบรมอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงการพัฒนา
ในทางธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนครั้งคราว
ในป 2556 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ

ประธานกรรมการ สรร
หา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง
4. นายวัง ชาง ยิง
5.3

วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

2554-2557

1/3

2554-2557
2554-2557
2554-2557

3/3
3/3
2/3

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยจะมีการกําหนดตารางการ
ประชุม ลว งหนา เป น รายป และแจง ให ก รรมการแต ละทา นได รั บทราบกํ า หนดการดั งกลา วในเดื อ น
พฤศจิกายนของทุกป
เลขานุการบริษัทจะเปนผูเสนอวาระการประชุมทั่วไปที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของ สวนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกลาว ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกัน
พิจารณา ทั้งนี้กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยสงวาระที่ตองการ
เสนอผานทางเลขานุการบริษัทกอนวันประชุมลวงหนา 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมวาระที่
เสนอดังกลาวใหประธานกรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม
บริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุ
อยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการ
ทุกทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการแตละทานไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการ
ประชุ ม ในระหว า งการประชุ ม ประธานคณะกรรมการจะจั ด สรรเวลาอย า งเพี ย งพอแก ผู บ ริ ห ารที่
เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด เพื่อใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรร
เวลาใหกรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ
ในป 2556 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 2 ครั้ง สามารถประมวล
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
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วาระการ
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
ดํารงตําแหนง วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
2556-2559
1/4
1/2
2/6
2553-2556
0/1
1/1
1/2

รายชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
(ถึงแกกรรมเมื่อ 11 มีนาคม 2556)

นางสาวปยธิดา สุขจันทร

2556-2559

3/3

0/0

3/3

2554-2557
2555-2558
2554-2557
2554-2557
2555-2558
2556-2559
2555-2558

4/4
3/4
4/4
1/4
4/4
4/4
4/4

2/2
2/2
2/2
1/2
1/2
2/2
2/2

6/6
5/6
6/6
2/6
5/6
6/6
6/6

(เขารับตําแหนงแทนนายสมชัยเมื่อ 26 เมษายน 2556)

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

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดยมีการระบุวันเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
อภิปรายและขอสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย ชื่อผูจด
รายงาน และ ผูรับรองรายงาน และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว เลขานุการบริษัทจะเปนผู
จัดเก็บ เพื่อใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดยผูที่เกี่ยวของ
กรรมการที่ไมใชผูบริหารมีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย ทั้งนี้ เพื่อ
อภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่นาสนใจ และจะตองมีการแจงผลการประชุมให
กรรมการผูจัดการไดรับทราบ โดยในป 2556 กรรมการที่ไมใชผูบริหารมีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมี
กรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 2 ครั้ง
5.4

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ใน
เดือนกุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแตละทานนําสงแบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม
ผลการประเมินและแจงคณะกรรมการไดรับทราบเพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป

5.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทนเป น ผู ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ แ ละรู ป แบบในการจ า ย
ค า ตอบแทนกรรมการ และนํ า เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ทั้ ง นี้
ค า ตอบแทนกรรมการจะพิ จ ารณาจากประสบการณ ภาระหน า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
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รับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใชผลการสํารวจการจาย
คาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยฯ เปนเกณฑ ในการเปรียบเทียบในแตละป ทั้งนี้
เพื่อใหคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (บาท)
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จํานวน

2555

2556

9
3
3
4

3,576,000
1,134,000
120,000
80,000

3,652,700
1,179,600
126,000
84,000

นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะไดรับคาตั๋วเครื่องบิน
คาที่พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของกรรมการและผูบริหารเพื่อคุมครองความ
เสี่ยงของกรรมการและผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท แตทั้งนี้จะไมใหความคุมครองในกรณี
กระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือทุจริต
2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
ค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละนโยบายที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
คาตอบแทนกําหนดในแตละครั้งซึ่งสอดคลองกับความรูความสามารถและผลการดําเนินงานของบริษัท
โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณา และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในป 2556 กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ไดรวมกันกําหนดคาเปาหมาย
ของตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใชในการประเมินผล
การปฏิบัติง านของกรรมการบริห าร กรรมการผูจัด การ และผู บริห ารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิจารณา คาตอบแทนไดกําหนดใหนําผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณาคาตอบแทน
2555
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง

คาตอบแทน
(บาท)
88,935,871

จํานวน
ผูบริหาร (คน)
8

2556
คาตอบแทน
(บาท)
95,302,146

จํานวน
ผูบริหาร (คน)
9

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบริหารระดับสูงไดรับคาตอบแทนอื่น ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ เงินเกษียนอายุ รถประจําตําแหนงและคาใชจายที่เกี่ยวกับรถประจําตําแหนง คารักษาพยาบาล และ
คาประกันอุบัติเหตุ
นอกจากนั้น กรรมการบางทานที่ไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยจะไดรับ
คาตอบแทนจากบริษัทยอยบางบริษัทดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายและการพิจารณาการจายคาตอบแทน
ของคณะกรรมการของบริษัทยอยนั้นๆ
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คาตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไป
ดํารงตําแหนงในบริษัทยอย
ไดรับในตําแหนงกรรมการของบริษัทยอย
ไดรับในตําแหนงผูบริหารของบริษัทยอย
5.6

2555
จํานวน
กรรมการ
5
3

2556
บาท

1,721,200
9,662,100

จํานวน
กรรมการ
5
4

บาท
2,299,719
6,842,848

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดยผูบริหารระดับสูงเพื่อดู
กระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และบริษัทยอย นอกจากนี้ ยังจัดใหมีเอกสารดังตอไปนี้ สงมอบใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหม
1. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ที่สําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
ขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ
2. นโยบายการกํากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
4. รายงานประจําป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อเปน
การเพิ่มพูนความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งในฐานะกรรมการและ
กรรมการชุดยอยชุดตางๆ เปนประจํา โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเพื่อสงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนด
ตางๆ ในการเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน

5.7

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคนเปนสิ่งจําเปนตอความ
มั่นคงและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว
บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสราง และ
ยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจในปจจุบัน โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และ
ไดจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง
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ความขัดแยงทางผลประโยชน
5.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท
เพื่อป องกั น ไม ใ ห ก รรมการและผูบริ ห ารนํา ข อมูล ภายในของบริษัท ไปใชเพื่ อ ประโยชนส ว นตนและ
เปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
¾
กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับ
จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท รวมถึงให
ผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส ทั้งนี้ ใหรวมถึงการปฎิบัติ
ตามบทบัญญัติกฎหมายที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจาก
กรรมการผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย และใหหมายความรวมถึง
ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่ง
มีหนาที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัททั้งในนามของตนเอง คูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะตอ ก.ล.ต.
¾
หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัท
เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และหามไมใหซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนงบการเงินของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน
¾
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผย
ต อ ประชาชนอั น เป น สาระสํ า คั ญ ต อ การเปลี่ ย นแปลงราคาหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ไปใช เ พื่ อ แสวงหา
ประโยชนสวนตน และ/หรือชักชวนผูอื่นใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาว
ขางตน บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด
¾
ในกรณีที่ก รรมการ ผูบริห าร ผูจัด การและพนัก งานกระทํา การอันเปน ความผิด อาญาตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังตอไปนี้
 ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
 ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือพนักงานโดยถือ
ว า จงใจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก บ ริ ษั ท ถ า ผู ก ระทํ า ความผิ ด เป น กรรมการบริ ษั ท ให
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ
 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
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5.8.2 การอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่นมีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นขณะทํ า รายการดั ง กล า ว โดยจะต อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเครงครัด โดยบริษัทไดกําหนด
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการดังกลาวดังนี้
(1) หามไมใหบุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนอนุมัติรายการที่เกี่ยวของ
กับตนได
(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาทั่วไปโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถาคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทจะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูให
ความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกอนจะนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
อยางไรก็ตาม เพื่อใหธุรกรรมตางๆ สามารถดําเนินไปไดตามปกติ คณะกรรมการไดอนุมัติในหลักการให
ผูบริหารสามารถทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับบริษัทยอย หากธุรกรรมเหลานั้นเขา
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1.

เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
ลักษณะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

2.

เปนรายการทดรองจายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมี
การเรียกเก็บตามที่จายจริง

ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา 500,000 บาท ใหคณะกรรมการไดรับ
ทราบทุกไตรมาส
(4) บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
5.8.3

การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ

เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท และใหกรรมการ และผูบริหารที่
มี ร ายการหรื อ ธุ ร กรรมที่ มี ส ว นได เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ การของบริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
¾ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของมีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีขนาดของรายการมากกวาหรือเทากับ 5 ลานบาท หรือ
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0.05% ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ใหจัดทํารายงานดังกลาวตามแบบฟอรมที่กําหนด และสงมอบใหเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทํา
การ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้งใหแจงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น
¾ ใหเลขานุก ารบริษัทจัดสงสําเนารายงานที่ ไดรับตามวรรค 1 ใหป ระธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงานนั้น
¾ กรรมการ และผูบริหารที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมไมสามารถเขารวมในการ
พิจ ารณาและต อ งออกจากห อ งประชุ ม รวมถึง บริ ษัท จะไม จั ด ส ง เอกสารในเรื่อ งดั งกล า วให กั บ
กรรมการและผูบริหารดังกลาว
¾ ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และแบบ 56-1
5.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชี
ที่ไ ดรั บ ความเห็ น ชอบจากสํา นัก งาน กลต. ทํา หนา ที่ต รวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อ ใหมั่น ใจวา การ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls)
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดอนุมัติใหบริษัทวาจาง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
จํากัด ทําหนาที่เปนหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส
5.10

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค
เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุก
คนในบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการ
ทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความ
เสี่ยง
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5.11

แผนสืบทอดงาน

บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการผูจัดการ ในกรณีที่กรรมการผูจัดการไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
1. นายอําพล สิมะโรจนา เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับโรงงาน ทั้งของบริษัทและบริษัทยอย
2. น.ส.ปยธิดา สุขจันทร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทยอย
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ความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อความ
ยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อใหสะทอนออกมาในการดําเนินงานตามธุรกิจ
ปกติ ดังนี้
วิสัยทัศน
เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจอาหารที่มีการเติบโตและพัฒนาอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และคุณคาทางโภชนาการ พรอมทั้งนําเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหมๆ ที่ตรงตามความ
ตองการของลูกคา ดวยบริการที่ดีเยี่ยม และสรางศักยภาพใหสามารถแขงขันไดในอนาคต
2. ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ดวยระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสากล พรอมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ชุมชน และสังคม
3. สรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา และ จัดสรรประโยชนตอบแทนแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม รวมทั้งการ
คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน
โดยบริษัทมีนโยบายที่เนนการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่ง
โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปูและโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรัง ไดรับการรับรองมาตรฐาน RSPO Supply Chain ใน
รูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 มีการผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวภาพ และไดรับการขึ้น
ทะเบียนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบาย
และแนวปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน หรือผูมีสวน
ไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม กําหนดไวอยางชัดเจน โดยบริษัทเคารพใน
ความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติตอพนักงาน ลูก คา คูคา หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือนหรือความ
แตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่นใด อยางไรก็ตาม ความคาดหวัง
ของผูมี สว นได เสีย อาจแตกตางกัน ดังนั้น บริษัท จะพิจ ารณาถึงสิทธิต ามกฎหมายที่แ ตล ะกลุม พึง ได รับอย างละเอีย ด
รอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครอง และปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียไวในนโยบายดังกลาว
บริษัทกําหนดแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอดังนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค ภายใตการแขงขันที่เปนธรรมตอคูคาทุกราย รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไข
ทางการคาในการซื้อขายสินคาและบริการจากคูคา และการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจ
กับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรงไปตรงมา
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2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายใหพนักงานดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและเปนพลเมืองที่ดีของสังคม รวมทั้งสงเสริมใหคูคาของบริษัท
ดําเนินธุรกิจที่ถูกตองดวยความโปรงใสดวยเชนกัน บริษัทจึงไดกําหนดใหการตอตานการทุจริตและการติดสินบนเปน
นโยบายที่สําคัญอีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกําหนดหลักเกณฑเปนแนวปฏิบัติไวในนโยบายดังกลาว
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายที่จะใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับและ
ปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑสากล โดยไมแบงแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว
ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
รวมทั้งใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จกาวหนาของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุนพัฒนาใหพนักงานมีความรู
ความสามารถ มีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง มีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ ใหผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม และเปนธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและตาม
กฏหมายและระเบี ยบขอบังคับตา งๆ รวมทั้งยังใหค วามสําคัญ กับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน และสภาพแวดลอมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดีและ
สงเสริมการทํางานเปนทีม
5. ความรับผิดชอบตอลูกคาและผูบริโภค
บริษัทมุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาและผูบริโภค โดยเนนที่ความเอาใจใสและความรับผิดชอบตอ
ลูกคาและผูบริโภคโดยการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการดานตางๆ ไดแก
- มาตรฐาน ISO 9001 เปนมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
- มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เปนระบบการจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน
- มาตรฐาน FSSC 22000 เปนมาตรฐานที่เนนเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดับสูง
สามารถสรา งความเชื่อมั่น ใหกับผูบริโภค รวมถึงเนนการเติบโตและการดําเนิน ธุรกิจ อยา งยั่งยืน มาตรฐาน
ดังกลาวเปนมาตรฐานที่ครอบคลุมทั้ง ISO 22000 และ PAS 220 และเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก
- มาตรฐาน ISO 28000 เปนมาตรฐานขอกําหนดทางดานการบริหารการรักษาความปลอดภัยของหวงโซอุปทาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหองคกรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเปน
แนวปฏิบัติที่มีการปรับปรุงการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และ
ถูกตองตามกฏหมายของผูมีสวนไดสวนเสียหลายภาคสวนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
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นอกจากนั้น บริษัทยั งมุง เนน ทํา การตลาดและสัญ ญาที่เปน ธรรม รวมถึ งรัก ษาขอมูล ที่เปน ความลับ ของลูก คา และมี
หนวยงานซึ่งทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่
บังคับใชอยู ทั้งนี้ บริษัทมุงเนนการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมดวยความรับผิดชอบโดย
- สงเสริมใหพนักงานของบริษัทมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
- รวมพัฒนาสิ่งแวดลอม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับหนวยงานอื่น เพื่อใหมีการรักษา
สิ่งแวดลอม และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
- ปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทบทวนและติดตามความกาวหนา
เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะร ว มพั ฒ นาและสร า งสั ม พั น ธ อั น ดี ต อ ชุ ม ชนและสั ง คม ปฏิ บั ติ ต นให ส อดคล อ งกั บ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชุมชน และใหความรวมมือกับทุกฝายในชุมชนเพื่อการสรางสรรคสังคมใหเติบโตอยาง
ยั่งยืน
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ
ผูมีสวนไดเสีย
เมื่อป 2551 บริษัทเปนผูผลิตน้ํามันปาลมรายแรกที่ไดรับการรับรองฉลากคารบอน (Carbon Label) จากองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public
organization) โดยโรงงานสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิรอยละ 16.48 จากกระบวนการผลิต
นอกจากนั้น ในปจจุบัน บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟาขนาด 1 MW จากกาซชีวภาพ โดยมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเปนวัตถุดิบ และโครงการดังกลาวเปนแหลงเรียนรูในการจัดการของเสียของนักเรียน นักศึกษา
และชุมชนของโรงงาน
สวนกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process) ในรอบปที่ผานมา ไดแก

หนา 80

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู

1) บริจาคโลหิต
โรงกลั่นน้ํามันพืชบางปู โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรัง โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดกระบี่ และสวนปาลม
น้ํามันของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) รวมใจบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสตางๆ กับสภากาชาดและ
โรงพยาบาลหลายแหง ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชาวล่ําสูงดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

2) สนับสนุนอุปกรณสําหรับโรงอาหาร
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 บริษัทไดมอบอุปกรณโรงอาหาร (โตะรับประทานอาหาร และถาดรับประทานอาหาร) ใหกับ
โรงเรียนวัดราษฎรนิยมธรรม ซึ่งเปนโรงเรียนที่เปดสอนนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จํานวน 200 คน

3) โครงการโรงงานสีขาว
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทไดรับมอบธงโรงงานสีขาว เพื่อแสดงวา บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
มุงมั่นในการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปราศจากยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย

4) บริจาคน้ําดื่มเพื่อชวยผูประสบภัยน้ําทวมป 2556
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทไดมอบน้ําดื่มเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม โดยฝายบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะ
กรรมสวัสดิการไดเปนตัวแทนมอบน้ําดื่มใหกระทรวงแรงงานเพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบภัยจํานวน 16,000 ขวด

โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง

5) กิจกรรมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรัง มีกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดปฏิบัติตอเนื่อง
ตลอดมา เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ไดแก
• มอบผลิตภัณฑของบริษัทในเทศกาลปใหมใหกับชาวบานชุมชนพื้นที่โรงงาน
• มอบทุนการศึกษาและผลิตภัณฑของบริษัทในกิจกรรมวันเด็กใหกับโรงเรียนในพื้นที่บริเวณโรงงาน
• มอบอุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนในพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน
• รวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนกับผูนําชุมชนและชาวบานใกลเคียงในวันแมแหงชาติ
• จัดกิจกรรมปลอยปลาเทิดพระเกียรติวันแมแหงชาติ
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6) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปาลมน้ํามันแบบยั่งยืนตามกรอบ RSPO
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรัง ไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อเชิญชวนเกษตรชาวสวนปาลมเขารวมโครงการ
RSPO Smallholder และจัดประชุมเพื่อใหความรูในหลักเกณฑและเกณฑกําหนดของมาตรฐาน RSPO ตามโครงการของ
บริษัทที่สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปาลมน้ํามันแบบยั่งยืน พรอมทั้งมุงเนนในเรื่องของคุณภาพเพื่อปอนเขาสูโรงงาน และเขา
ทําการตรวจวัดพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน RSPO

7) สงเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย และการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนในทองถิ่น
กลุมบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) ไดจัดกิจกรรมขึ้นภายในโรงงาน และเขารวมกิจกรรมกับชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและ
รัก ษาวัฒนธรรมประเพณีอัน ดีงามของไทยไว และยังเป นการสรางสั ม พั นธภาพที่ดีกับชุมชน เชน กิจกรรมรดน้ํา หัว
พนักงานอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต และเขารวมการแขงขันกีฬาเทศบาลควนกุน จ.ตรัง กีฬาตานยาเสพติด เพื่อสงเสริม
ใหพนักงานไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายในเปน
กลไกสําคัญที่ชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวยใหบริษัท
ดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งชวยรักษาผลประโยชนและเงินลงทุนของ
ผูถือหุน ชวยใหรายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปอง
ทรัพยสินของบริษัทไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยใหบุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่
เกี่ยวของ
บริษัทไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่ง
ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และสรางระบบการควบคุมภายในที่ดีแกบริษัทเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตาม
อยางสม่ําเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
โดยใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการ(ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุ มภายในเรื่อง
ดังกลาวอยางเพียงพอ
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 7 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดังกลาวนี้อยางเพียงพอ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี
การสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และไดมีการ
รายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเชนกัน
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ประวัติผูตรวจสอบภายใน
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน
หุนสวนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
อายุ
43 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีนติ ิศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการดานความเสี่ยง
ของแตละระบบงาน (COSO – ERM)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจําป
ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ
 หุนสวนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จํานวน 14 ป
 ตรวจสอบภายใน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 9 ป

หมายเหตุ :
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค
เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนใน
บริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

1.

2.
3.

4.

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตนดังนี้
ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหผูบริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัทฯทุกไตรมาสที่มีการประชุม
คณะกรรมการ
แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแกผูอื่น รวมถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝาฝน
หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณะชน

บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท รวมถึงบทลงโทษกรณีที่มีการฝาฝน ไวใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถดูไดที่ หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” ขอ 5.8.1
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกัน ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่ง
เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
รายการระหวางกันกับบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) และบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
(หนวย: ลานบาท)

ความสัมพันธ
บริษัทยอย

รายการ

มูลคารายการ
2556 2555

ซื้อวัตถุดิบ

949

ซื้อสินคาสําเร็จรูป

728

ขายสินคาและบริการ

เงินปนผลรับ

2

113

คาเชารับ

2

รายไดคาบริการในการ
ขายและบริหาร

62

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเปน

1,379 ราคาตลาด ณ วันที่ทํา เนื่ อ งจากน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ เป น
สัญญาขาย
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ของบริ ษั ท และ
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
779 ราคาตลาดหักกําไร
เพื่อใหตนทุนการขายและ
สวนเพิ่มคงที่
บริหารของกลุมบริษัทลดลง
บริษัทจึงเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาในประเทศของ UFC
2
ราคาตลาด
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
249 ตามอัตราที่ประกาศ
เปนเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
จาย
ใน UPOIC
2
ราคาตลาด
เพื่ อ เป น การประหยั ด และ
สะดวกสําหรับฝายบริหาร จึง
ได ย า ยสํ า นั ก งานของ UFC
และ UPOIC มาอยู ใ นอาคาร
เดียวกันกับบริษัท
83 เรียกเก็บตามจริง
เป น ค า ใช จ า ยการขายและ
บริ ห าร ในการเป น ตั ว แทน
จําหนายสินคาใหกับ UFC

สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
สามารถดูรายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 7
หนา 86
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2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2556 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสดจาก บมจ. สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คิดเปนรอยละ 30.82 (2555 : รอยละ 39.77) ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
เมล็ ด ในปาล ม และผลปาล ม สดทั้ ง หมด ซึ่ ง เป น ราคาตลาดและเป น ไปตามธุ ร กิ จ การค า ปกติ ไม มี พั น ธะผู ก พั น กั น
นอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และบมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนผูอนุมัติ
การซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการซื้อจากผูขายรายอื่นๆ
ในสวนของสินคายูเอฟซีนั้น บริษัทซื้อสินคาจากยูเอฟซีในราคาที่บริษัทขาย หักดวยกําไรสวนเพิ่มคงที่ โดยมีการ
กําหนดราคากันระหวางผูบริหารของทั้งสองบริษัทภายใตเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
3. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทจะเขามาถือหุน และเปน
ผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยบริษัทมีการใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลัก ในขณะที่นโยบาย
ของรัฐเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้น การหลีกเลี่ยงรายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขางลําบาก
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจากผูขายรายอื่น
บริษัทยังคงเปนผูจัดจําหนายใหกับยูเอฟซีเนื่องจากทําใหตนทุนการขายและบริหารของกลุมบริษัทลดลง
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมา
- สรุปรายงานการสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี
ชื่อสํานักงาน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชี
ที่ตั้ง

โทรศัพท
โทรสาร

นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
4377
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 ปที่ผา นมา ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบ ไมมีเงื่อนไข
- สรุปงบการเงิน
งบการเงินรวมนี้ เปนการรวมงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 69.96 และ 98.76 ตามลําดับ
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2556
จํานวนเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

%

งบการเงินรวม
2555 (ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน
%

2554*
จํานวนเงิน
%

233,723
1,011,553
1,103,370
47,142
2,395,788

4.53
19.59
21.37
0.91
46.41

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

4.97 508,343
17.27 1,070,063
30.00 1,599,361
1.10
57,091
53.35 3,234,859

8.96
18.87
28.20
1.01
57.04

836
51,735
2,181,057
273,579
196,376
15,969
40,794
6,525
2,766,871
5,162,660

0.02
1.00
42.25
5.30
3.80
0.31
0.79
0.13
53.59
100.00

1,011
52,487
1,865,231
264,913
196,376
14,354
39,470
2,028
2,435,870
5,221,029

0.02
809
1.01
53,238
35.73 1,875,950
5.07 291,053
3.76 196,376
0.27
16,112
0.76
0.04
2,619
46.65 2,436,158
100.00 5,671,017

0.01
0.94
33.08
5.13
3.46
0.28
0.05
42.96
100.00
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2556
จํานวนเงิน

46,880
929,689
548,842
18,931
1,544,342

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555 (ปรับปรุงใหม)
2554*
% จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน %

1.34
26.63
15.72
0.54
44.23

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

1,312,491 37.59
836
0.02
9,960
0.29
607,505 17.40
248
0.01
5,126
0.15
10,671
0.31
468
0.01
1,947,306 55.77
3,491648 100.00

1,312,491
1,011
11,658
639,101
260
2,693
11,454
517
1,979,184
3,649,877

1.50
220,122
22.52
987,829
21.25 1,031,793
0.49
20,963
45.77 2,260,707

5.13
23.03
24.06
0.49
52.71

35.96 1,312,479 30.60
0.03
809 0.02
0.32
13,357 0.31
17.51
698,074 16.27
0.01
272 0.01
0.07
3,093 0.07
0.31
0.01
455 0.01
54.23 2,028,539 47.29
100.00 4,289,246 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2556
จํานวนเงิน %
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,240,749
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
401,461
เงินกูยมื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วของกัน
50,000
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูย ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
117,140
ภาษีเงินไดคางจาย
33,138
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
170,137
รวมหนี้สินหมุนเวียน
2,012,624
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยมื ระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
200,000
สํารองเผือ่ คาเชาที่ดิน
20,468
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
77,736
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
298,204
รวมหนี้สิน
2,310,828

งบการเงินรวม
2555 (ปรับปรุงใหม)
2554*
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน %

2556
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555 (ปรับปรุงใหม)
2554*
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน %

24.03 1,688,974
7.78 317,493
0.97
50,000
135
2.27
67,880
0.64
51,113
3.30 182,955
38.98 2,358,550

32.35 2,200,011
6.08 438,561
0.96
50,000
0.00
1,037
1.30
68,080
0.98
65,941
3.50 176,594
45.17 3,000,224

38.79
7.73
0.88
0.02
1.20
1.16
3.11
52.90

185,000
472,741
15,000
16,544
105,538
794,823

5.30 600,000
13.54 393,875
0.43
40,000
0.47
10,913
3.02 112,536
22.76 1,157,324

16.44 1,415,000
10.79 460,208
567
1.10
40,000
0.30
3.08 116,046
31.71 2,031,821

32.99
10.73
0.01
0.93
2.71
47.37

3.87
17,140
0.40
20,468
1.51
71,788
5.78 109,396
44.76 2,467,945

135
0.33
85,020
0.39
20,468
1.37
56,984
2.10 162,607
47.27 3,162,831

0.00
1.50
0.36
1.00
2.87
55.77

41,843
41,843
836,666

15,000
1.20
43,887
1.20
58,887
23.96 1,216,211

0.41
55,000
1.20
43,358
1.61
98,358
33.32 2,130,179

1.28
1.01
2.29
49.66

หนา 90

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2556
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
2555 (ปรับปรุงใหม)
2554*
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555 (ปรับปรุงใหม)
2554*
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน %

820,000

15.88

820,000

15.71

820,000

14.46

820,000

23.48

820,000

22.47

820,000

19.12

241,970
5,269

4.69
0.10

241,970
5,269

4.63
0.10

241,970
5,269

4.27
0.09

241,970
5,269

6.93
0.15

241,970
5,269

6.63
0.14

241,970
5,269

5.64
0.12

103,071 2.00
1,349,238 26.13
440 0.01
2,519,988 48.81
331,843 6.43
2,851,831 55.24
5,162,660 100.00

103,071
1,262,862
579
2,433,752
319,332
2,753,083
5,221,029

1.97
24.19
0.01
46.61
6.12
52.73
100.00

82,000
2.35
1,506,288 43.14
(546) (0.02)
2,654,982 76.04
2,654,982 76.04
3,491,648 100.00

82,000
1,284,833
(406)
2,433,666
2,433,666
3,649,877

2.25
35.20
(0.01)
66.68
66.68
100.00

หนา 91

103,071 1.82
1,010,014 17.81
276 0.00
2,180,600 38.45
327,586 5.78
2,508,186 44.23
5,671,017 100.00

82,000 1.91
1,010,536 23.56
(709) (0.02)
2,159,066 50.34
2,159,066 50.34
4,289,246 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2556
จํานวนเงิน
รายได
รายไดจากการขาย
เงินปนผลรับ
เงินชดเชยรับจากกรมการคาภายใน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจา ยทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

2555 (ปรับปรุงใหม)

%

จํานวนเงิน

%

2554*
จํานวนเงิน %

2556
จํานวนเงิน

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554*
2555 (ปรับปรุงใหม)
% จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

7,243,415 98.64
182 0.00
99,412 1.35
7,343,009 100.00

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

5,859,338 96.42
113,540 1.87
104,310 1.72
6,077,188 100.00

6,383,853 94.45 7,530,889 96.60
249,503 3.69
170,190 2.18
29,092 0.37
125,316 1.85
65,413 0.84
6,758,672 100.00 7,795,584 100.00

5,934,374
596,935
235,061
105,706
6,872,076
470,933
(52,331)
418,602
(107,092)
311,510

6,411,952
556,704
212,698
7,181,354
558,992
(74,105)
484,887
(114,549)
370,337

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

5,144,256
361,623
122,095
5,627,974
449,213
(12,413)
436,801
(51,385)
385,416

5,912,671
338,855
132,616
6,384,142
374,530
(36,112)
338,418
(20,319)
318,099

80.82
8.13
3.21
1.44
93.59
6.41
(0.71)
5.70
(1.46)
4.24

82.84
7.19
2.75
92.78
7.22
(0.96)
6.26
(1.48)
4.78

หนา 92

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

84.65
5.95
2.01
92.61
7.39
(0.20)
7.19
(0.85)
6.34

87.48 7,150,254 91.72
5.01
334,025 4.28
1.96
124,665 1.60
94.46 7,608,944 97.61
5.54
186,640 2.39
(0.53) (52,199) (0.67)
5.01
134,441 1.72
(0.30)
4.71
134,441 1.72

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกระทบของภาษีเงินไดจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผือ่ ขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร
กําไรสวนที่เปนของผูถอื หุนของบริษัทฯ
กําไรสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษทั ยอย
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรสวนที่เปนของผูถอื หุนของบริษัทฯ
กําไรสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษทั ยอย
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถอื หุนของบริษัทฯ
มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

2556
จํานวนเงิน

%

งบการเงินรวม
2555 (ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน
%

(174)

202

35
(139)
311,370

2554*
จํานวนเงิน

%

2556
จํานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555 (ปรับปรุงใหม)
2554*
%
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน

(125)

(174)

202

(125)

(40)
161
370.499

(125)
272,191

35
(139)
385,276

(40)
161
318,260

(125)
134,316

250,335

273,033

168,181

385,416

318,099

134,441

61,174
311,510

97,304
370,337

104,135
272,316

250,196

273,195

168,056

385,276

318,260

134,316

61,174
311,370

97,304
370,499

104,135
272,191

0.31

0.33

0.21

0.47

0.39

0.16

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

หนา 93

%

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2556
2555
2554*

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2554*

418,602

484,887

414,625

436,801

256,202
4,234
39,383
105,706
220
(9,257)
2,481
(319)
40,018
(182)
49,932

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

237,164
425
1,223
791
3,010

907,018

841,134

771,381

439,216

(111,646)
432,016
9,469
(4,497)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ
(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายตนทุนสวนปาลม
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไมเกิดขึ้น
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนีส้ ินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล

167,517
42,445
(803)
591

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

(107,515)
226,987
(883)
48

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

90,137 (109,373
(13,551)
10,935
(34,070) (25,909)
1,274,876 926,537
(49,110) (71,287)
(126,527) (124,800

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

80,154
(6,506)
(25,939)
605,562
(11,227)
(44,936)

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

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

1,099,239

(81,247)

549,398

528,918 (520,879)

หนา 94

730,450

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

338,418

134,441

84,533
87,348
85,812
366
(666)
(118)
(1,471)
266
2
(3,018)
(2,694)
(694)
(113)
(49)
(160)
23,895
24,634
24,727
(113,358) (249,387) (170,036)
(182)
(117)
(153)
10,775
33,586
49,306
230,638

122,843

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบการเงินรวม
2556
2555

2554*

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2554*

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจําเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ตนทุนสวนปาลมเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมตี ัวตนเพิ่มขึ้น

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

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

-

6,059

-

-

-

182
(653,525)
11,889
(49,970)
(3,630)
(695,055)

(12) (10,760)
117
153
(218,900) (202,384)
3,653
6,422
(9,731) (16,705)
(1,654)
(1,192)
(226,526) (218,406)

113,358
182
(53,245)
3,720
(2,395)
61,620

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

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

(449,001)
(135)
300,000
(67,880)
(212,712)
(429,727)

(511,234) 662,900
50,000
(1,037)
(4,780)
(68,080) (68,080)
3,067
(172,649) (196,289)
(753,000) 446,819

(415,000)
(40,000)
(164,000)
(619,000)

(25,543)
259,266
233,723
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-

(249,077)
508,343
259,266

147,165
361,178
508,343

(7,981)
54,862
46,880

(815,000) 590,000
(567)
(3,658)
(40,000) (40,000)
(65,610) (123,003)
(921,176) 423,338
(165,260)
220,122
54,862

16,248
203,874
220,122
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2556
2555
2554*

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2554*

233,723

259,266

508,343

46,880

54,862

220,122

4,810
8,211
700

11,132
6,376

22,788
4,043

307
700

1,585
-

504
-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย:
ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
โอนตนกลาปาลมไปบัญชีสินคาคงเหลือ
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนสินทรัพยไมมีตวั ตน
หมายเหตุ:

ขอมูลป 2554 เปนตัวเลขกอนการปรับปรุง อันเนื่องมาจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได
มาถือปฏิบัติ
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- อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)

งบการเงินรวม
2556

2555
(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.19
1.18
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.62
0.49
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
0.50
0.27
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
7.34
7.48
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
49
48
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ (เทา)
9.30
9.11
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)
39
40
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
16.51
20.99
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
22
18
CASH CYCLE (วัน)
66
71
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
18.07
15.77
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
6.41
7.22
อัตรากําไรสุทธิ (%)
3.41
3.53
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
11.12
14.08
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
6.00
6.80
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
15.40
19.80
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.41
1.42
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
0.81
0.90
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
13.89
10.93
อัตราการจายเงินปนผล (ตามปที่จาย) (%)
อัตราการจายเงินปนผล
(ตามงวดผลการดําเนินงาน) (%)
ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามปที่จาย) (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (บาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
(ปรับปรุงใหม)

2554*

1.94
1.23
0.56
6.74
54
67.81
6
11.87
31
29

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

13.91
5.54
1.87
11.04

12.20
7.39
6.34
15.15

7.38
5.54
4.71
13.80

5.05
2.39
1.72
6.26

5.19
14.48
1.71

10.79
15.46
1.70

7.99
11.89
1.70

3.42
18.84
1.98

1.26
9.26

0.32
43.00
42.55

0.50
12.79
20.51

0.99
5.47
93.75

42.55

51.28

48.79

3.24
0.47
0.20
0.20

2.97
0.39
0.08
0.20

2.63
0.16
0.15
0.08

2554*

2556

1.08
0.53
(0.03)
8.90
41
12.26
30
22.07
17
54
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
14.1 ภาพรวมทางดานธุรกิจ
1. เรื่องเดนของสินคา

1.1 น้ํามัน
ในป 2556 ราคาปาลมน้ํามันในประเทศมีความผันผวนทั้งดานราคาและปริมาณ ในชวง 2 ไตรมาสแรก ราคาน้ํามัน
ปาลมอยูในระดับต่ําสุดในรอบ 3 ป สืบเนื่องจากสต็อกน้ํามันปาลมที่มีระดับสูงเปนประวัติการณ ในขณะที่ความตองการน้ํามัน
ปาลมในประเทศ ผูบริโภคหลักมีแนวโนมชะลอตัว อยางไรก็ตาม ใน 2 ไตรมาสหลัง ราคาน้ํามันปาลมในประเทศมีราคาสูง
กวาราคาตลาดน้ํามันโลก
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางแบรนดสินคาแทนการแขงขันเรื่องราคา ดังนั้น เราจึงมุงที่จะใชกลยุทธ
ในการสรางความตะหนักและการรับรูในตราสินคาแกผูบริโภค โดยผายสื่อทีวีและสื่อในรานคา โดยสื่อสารใหน้ํามันหยกเปน
ผูเชี่ยวชาญในดานการทอด และควบคูไปการทําตลาดของน้ํามันหยก บริษัทยังไดลงทุนในน้ํามันสุขภาพระดับพรี่เมี่ยม “เนเชอ
เรล” เพื่ อ รับ รองต อ งการด า นการดู แ ลสุ ข ภาพ ในป 2556 บริษั ท ไดมี ก ารสื่อ สารไปยั งกลุ ม เปา หมายที่ ก ว า งขึ้ น โดยผ า น
โรงพยาบาล, สํานักงาน และ กิจกรรมผานเฟสบุค เพื่อสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับสินคา
สํ า หรั บ เนเชอเรล บริ ษั ท ได เ ผยแพร ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพไปยั ง กลุ ม เป า หมายและจั ด กิ จ กรรมที่ สื่ อ สารไป
กลุมเปาหมายโดยตรง เชน เฟสบุค การออกรานตามสํานักงาน และ โรงพยาบาล
1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม
จากการตอบรับที่ดีของกิจกรรมการแขงขันแตงหนาเคกที่ทางบริษัทไดจัดขึ้นในป 2555 ดังนั้น ในป 2556 บริษัทได
เขารวมเปนสมาชิกและสนับสนุนผลิตภัณฑกับชมรมพอครัวไทย และจัดการแขงขันแตงหนาเคกในกลุมผูประกอบการ เพื่อ
ขยายฐานผูใชผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบกับกิจกรรมสัมมนาเบเกอรี่ทั่วประเทศ ทําใหสรางการรับรูในผลิตภัณฑใหเกิด
ขึ้นกับทุกกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑ
สําหรับสินคาในกลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม บริษัทไดทําการขยายฐานผูบริโภคของเราไปยังผูใชผลิตภัณฑใน
โรงแรม (เชฟ) โดยเขารวมกับสมาคมพอครัวไทยและเขารวมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น
1.3 ผลิตภัณฑผักผลไมแปรรูปและเครื่องดื่ม
ในป 2556 ยูเอฟซีไดวางจําหนายผลิตภัณฑใหมคือ เมล็ดขาวโพดหวานบรรจุกระปองตรา ยูเอฟซี, ยูเอฟซี รีเฟรช
น้ําเกกฮวยผสมหลอฮังกวยบรรจุกระปองอลูมิเนียมขนาด 240 มล., และโฮมซอย น้ํานมถั่วเหลืองตนตํารับสูตรผสมงาดําใน
ขวด พลาสติคขนาดบรรจุ 300 มล.
ในสวนยอดขายของน้ํามะพราว 100% ตรา ยูเอฟซี ยังคงเติบโตอยางมั่นคงในตลาดสงออก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มในบรรจุภัณฑกระปองอลูมิเนียมก็มีการเติบโตที่ใหผลกําไรเชนกัน
ในวันที่ 10 มีนาคม 2556 ยูเอฟซีไดจัด มินิมาราธอน “ยู เอฟ ซี ฟต ฟน รัน” เพื่อสงเสริมและปรับภาพลักษณของ
ตรา ยู เอฟ ซี ใหมีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีนักวิ่งกวา 2,500 คนมารวมงานที่จัดขึ้น ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้
ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ รวมถึงสื่อออนไลน สวนหนึ่งของรายไดจากงานนี้ไดรวมบริจาคเพื่อการกุศล
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2. การขายและการกระจายสินคา
2.1 ตลาดในประเทศ
ก) ชองทางคาปลีกสมัยใหมและรานสะดวกซื้อ : กลุมบริษัทขนาดเล็กเขาสูตลาดน้ํามันบรรจุขวดหลายรายทําใหมี
การแขงขันมากขึ้น ขณะเดียวกันหางคางปลีกก็ลดความถี่ในการจัดรายการสงเสริมการขายลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา จังหวะ
และชวงเวลาในการเขารวมการสงเสริมการขายจึงเปนปจจัยสําคัญมากในการผลักดันยอดขาย ในปที่ผานมาบริษัทของเราใน
ชองทางนี้มีปริมาณยอดขายเติบโตสูงถึงรอยละ 40 และมีมูลคายอดขายเพิ่มสูงขึ้นประมาณรอยละ 15 (สอดคลองกับราคา
น้ํามันที่ลดลง) สวนในกลุมน้ํามันพรีเมี่ยม มียอดขายเพิ่มขึ้นตามกระแสความนิยมของผูหวงใยสุขภาพมากขึ้น และเราคาดหวัง
วาแนวโนมนี้จะสงผลดีตอธุรกิจเราตอไป
ข) รานคาสงและปลีกแบบดั้งเดิม : ยังคงมีความสําคัญในประเทศไทย และเปนชองทางที่ยังสามารถพัฒนาไดตอไป
ทางบริษัทจึงยังคงใหความสําคัญกับอยางตอเนื่อง ปจจุบันการแขงขันในตลาดคาสง และคาปลีกแบบดั้งเดิม มีความรุนแรงและ
ซับซอนมากขึ้น เนื่องจากมีคูแขงขันรายใหมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในสวนของผลิตภัณฑนํ้ามันพืช ผลิตภัณฑเนยเทียม ซึ่งทําให
ตองมีการเพิ่มเติมการกระจายสินคาใหกวางขึ้นและลึกกวาเดิม ทั้งในแงผลิตภัณฑและบริการ ดังนั้น ทางบริษัทจึงตองมีการ
กําหนดนโยบายเพิ่มเติม ที่สําคัญไดแก
- นโยบายการกระจายสินคาในตลาดเชิงลึก กลาวคือ บริษัทมีการเพิ่มความหลากหลายของสินคา โดยการขยายสาย
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของใหกับทางลูกคาปจจุบัน
- นโยบายการขยายชองทางการจัดจําหนายในแนวกวาง กลาวคือ บริษัทมีการขยายจํานวนรานคาที่มีขายสินคาของ
ทางบริษัทใหมีการกระจายเพิ่มมากขึ้น
- นโยบายขยายกลุมสินคาใหครอบคลุมและตอบสนองความตองการของตลาดใหมากที่สุด
ค) ฟูดเซอรวิส : ในป 2556 เปนปที่ดีของชองทางฟูดเซอรวิส เนื่องจากเราไดมีปรับปรุงชองทางการกระจายสินคาให
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราจึงสามารถขยายสวนแบงตลาดและรักษาฐานลูกคาเกาได โดยเฉพาะในชองทาง QSRs (Quick
Service Restaurant) ดวยอัตราการเจริญเติบโตถึง 2 หลักเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผาน และคาดการณวายังมีแนวโนมการ
เจริญเติบโตของตลาดในกลุมลูกคาที่มีการบริโภคนอกบานเพิ่มขึ้นในอีก 2-3 ปขางหนา
2.2 ตลาดตางประเทศ
น้ํามะพราวเปนสินคาหลักในการเติบโตของตลาดสงออกในป 2556 โดยตลาดหลักคือ อเมริกา, ยุโรป, ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด อยางไรก็ตาม จากความตองการน้ํามะพราวที่เพิ่มมากขึ้นของทุกตลาด การดูแลดานการจัดซื้อน้ํามะพราว และ
ปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด
การสงออกของลําไย, มะมวง และขาวโพดออนเพิ่มขึ้น ในขณะที่การสงออกของเงาะและลิ้นจี่ลดลง ลูกคาเลื่อนการ
ตัดสินใจในการสั่งซื้อสินคาเนื่องจากตองการความมั่นใจของราคาตลาดที่แนนอนกอน
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14.2 ภาพรวมทางดานการปฏิบัติงาน
1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู
• ดําเนินการปรับปรุงระบบชั้นวาง (Racking System) ในพื้นที่บริเวณชั้น 3 และชั้น 4 ของอาคาร 5 ชั้นเพื่อ
ลดคาใชจายการบริหารจัดการคลังสินคา (Warehouse Management System – WMS)

โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
• เขารวมโครงการเพิ่มมูลคาผลผลิตปาลมน้ํามันเพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ใน
การเพิ่มขีดความสามารถในดานการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology) สงเสริมการผลิต
แบบไรของเสียและนําของเสียมาเพิ่มมูลคา (Zero Waste Industry and Value Added) ภายใตการดูแล
ของอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังเปนหนึ่งในโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมในจังหวัดตรังที่เขารวมทั้งหมดจํานวน 4 โรง
• เขา รว มในโครงการกิจ กรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพหวงโซอุป ทานอุต สาหกรรม (Industrial Supply Chain
Efficiency Improvement) ภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือในระดับหวงโซอุปทาน กับศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม
• ติดตั้งเครื่องบรรจุกลอง UHT Prisma 2 เครื่อง ขนาดบรรจุ 500 และ 1,000 มิลลิลิตร กลองผลิตภัณฑจะมี
รูปทรงแปดเหลี่ยม มีรูปลักษณที่สวยงามทันสมัย มีความแข็งแรงมากกวากลองแบบเดิมที่ใชอยู ซึ่งเปนการ
ชวยเพิ่มชองทางในทางการตลาดและโอกาสในการเพิ่มยอดขาย
• ติดตั้งถังเก็บผลิตภัณฑปลอดเชื้อขนาดบรรจุ 30 ตัน สําหรับใชเก็บน้ําผักผลไมที่ผานการฆาเชื้อแลวในชวงที่
รอการบรรจุ ที่อุณ หภูมิป กติโดยคงสภาพและปลอดภัยจากการติดเชื้อเพราะผานกระบวนการฆาเชื้อที่
อุณหภูมิสูง (UHT) มาแลว นอกจากนี้ยังชวยลดการสูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑกรณีที่เครื่องบรรจุหยุด
การทํางานหรือเกิดขัดของ โดยสามารถเก็บผลิตภัณฑไวไดนาน 24 ชม.
• ขยายระบบทําน้ําเย็นและระบบลมอัด เพื่อนําไปใชในกระบวนการผลิตโดยจะชวยรักษาคุณภาพของน้ํา
ผลไมใหคงความสดไดนาน
• ติดตั้งเครื่องบรรจุหีบหอสําหรับผลิตภัณฑขนาด 1 ลิตร ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนจากคาภาชนะบรรจุ และ
คาแรงที่ใชบรรจุ การบรรจุกลองดวยเครื่องบรรจุหีบหออัตโนมัติชวยปรับปรุงคุณภาพบรรจุภัณฑดานความ
สะอาด เนื่องจากพนักงานไมไดสัมผัสกับกลองโดยตรง และยังสามารถลดคาบรรจุภัณฑและลดคาแรงในการ
บรรจุผลิตภัณฑ
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• ติดตั้งเครื่องคัดคุณภาพความแกออนของมะมวงซึ่งสามารถคัดคุณภาพความแกออนได 100% ในทุกล็อต
ของการรับเขาวัตถุดิบมะมวง
• ติดตั้งระบบระบายอากาศอัตโนมัติ สามารถชวยลดตนทุนคาไฟฟา
• ปรับปรุงระบบบอบําบัดน้ําเสีย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย, ลดปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และ
น้ําที่ผานการบําบัดจากระบบจะทําใหคาที่ไดเปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้ง

2) การไดรับรางวัลและการรับรองตามมาตรฐานตางๆ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู
• ไดรับการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 ซึ่งเปนมาตรฐานระบบความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety
System Certification) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556
• ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 28000 ซึ่งเปนระบบความปลอดภัยในหวงโซอุปทาน (ISO 28000: 2007)
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
• ได ดํ า เนิ น การต อ อายุ ก ารรั บ รองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) จากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม โดยการรับรองนี้จะมีอายุ 3 ป และหมดอายุในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
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14.3 ภาพรวมทางดานการเงิน
1.

ผลการดําเนินงาน

บริษัทมีรายไดจากการขายลดลงรอยละ 8.22 ซึ่งมีผลมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบ (CPO) ปรับตัวลดลง ทําใหราคา
ขายตอหนวยปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน ตามเหตุผลที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้ (ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแขงขัน: สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม”) ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ
8.54 อยางไรก็ตาม ราคาน้ํามันปาลมดิบไดปรับตัวลดลงในอัตราสวนที่มากกวาราคาขาย จึงทําใหกําไรขั้นตนของ
บริษัทเพิ่มขึ้น 243.90 ลานบาท และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 67.32 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 21.16 ในป 2556
บริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัตสิ งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดังนี้
บริษัท
บัตรสงเสริมเลขที่
1179/2543
1292(2)/2547
1815(2)/2549
1013(9)/2551
2093(2)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบและน้ํามันมะพราวดิบ
(สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนพฤศจิกายน 2551)
ผลิตเนยเทียมหรือไขมันผสม
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ
ผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์

บริษัทยอย
บัตรสงเสริมเลขที่
1817/2539
1043(2)/2548
2088(2)/2547
2121(2)/2547
2112(5)/2547
2245(9)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนมีนาคม 2549)
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง
ผลิตพืชผักผลไม
ผลิตพืชผักผลไมบรรจุภาชนะผนึกและเตาเจี้ยว
ผลิตพืชผักผลไมแชแข็ง
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ

กิจการรวมคา
บัตรสงเสริมเลขที่

สําหรับกิจการ

1262(2)/2550

ผลิตเมล็ดพันธุปาลม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
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สิทธิพิเศษที่สํา คัญรวมถึ งได รับยกเวน ภาษีเงิน ไดนิติบุค คลสํา หรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไ ดรับการสงเสริม เปน
ระยะเวลาแปดปนับแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ (ยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่ 1292(2)/2547, 1815(2)/2549,
2093(2)/2550, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547 และ 1262(2)/2550 ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไม
รวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ)
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมในอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(ทุกบัตรยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่ 1292(2)/2547, 1815(2)/2549, 1013(9)/2551, 2093(2)/2550), 1043(2)/2548,
2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547, 2245(9)/2550 และ 1262(2)/2550
สําหรับบริษัทยอย (UPOIC) ปริมาณผลปาลมสดที่เขากระบวนการการผลิตรวมในป 2556 ของบริษัทลดลงจากป
2555 เพียงเล็กนอย คือรอยละ 1.7 โดยผลปาลมที่มาจากสวนที่เปนพื้นที่ของบริษัทลดลงรอยละ 13.6 ทั้งนี้
เนื่องมาจากสภาพอากาศแหงแลงที่กินเวลาหลายเดือนในชวงที่ตนปาลมออกชอ ทําใหน้ําหนักตอทะลายลดลงและชอ
ดอกฝอ ในขณะที่ผลปาลมที่มาจากสวนที่เปนพื้นที่สัมปทาน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 เปนผลมาจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวและปญหาแรงงานที่ลดลง ตลอดจนผลกระทบจากความแหงแลงในปาลมที่มีอายุมากที่มี
ชวงการออกชอดอกกอน ทําใหมีผลกระทบนอยกวาพื้นที่อื่น
ในชวงปลายป 2556 บริษัทยอยไดมีการซื้อที่ดินในจังหวัดกระบี่เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม เนื่องจากพื้นที่ปลูกปาลมที่
เปนพื้นที่สัมปทานจะหมดอายุในสิ้นป 2557
นอกจากนี้ บริษัทยอยยังคงทําการปลูกทดแทน ตนปาลมที่มีอายุมากและใหผลผลิตนอยลง ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแตป
2544 ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จคิดเปนรอยละ 92.7 ของพื้นที่ท่ีกําหนดไว (ไมรวมพื้นที่ที่เปนสัมปทานของบริษัท
ยอย)
บริษัทยอยมีปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกลดลงรอยละ 7.8 เนื่องจากเหตุผลที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้ (ดู
รายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน : สถานการณตลาดและราคาน้ํามันปาลม”) ประกอบ
กับปริมาณผลปาลมสดรวมจากสวนของบริษัทยอยลดลงรอยละ 1.7 สงผลใหปริมาณผลปาลมสดที่เขาสูโรงสกัดลดลง
จากป 2555 รอยละ 5.5 โดยสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทยอยในป 2556
คิดเปนรอยละ 46.9 และ 53.1 ของผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด ซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกับป 2555 คิดเปนรอย
ละ 48.5 และ 51.5
บริษัทยอยอีกบริษัท (UFC) ไดทําการตั้งรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย ในป 2556 เปนจํานวน 105.71
ลานบาท เนื่องจากผลประกอบการที่ผานมาไมเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว ดังนั้น จึงมีแผนการยกเลิกบริษัทยอยและ
จําหนายทรัพยสินในอนาคต
จากเหตุการณขางตน มีผลใหกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท ลดลงจาก 273.03 ลานบาทในป 2555 เปน
250.34 ลานบาทในป 2556 คิดเปนลดลงรอยละ 8.31 ทําใหอัตรากําไรสุทธิในป 2556 เทากับรอยละ 3.41 (2555 :
รอยละ 3.53)
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สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขาย : รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยลดลง 368.81 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 4.85
สาเหตุหลักมาจากรายไดจากการขายในสวนผลิตภัณฑของบริษัทลดลง 463.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.44 โดยมา
จากปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ 10.06 และราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยลดลงรอยละ 18.50 ซึ่งมีผลมาจากราคาน้ํามัน
ปาลมดิบซึ่งเปนตนทุนหลักปรับตัวลดลง
ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 95.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.50 โดยมีรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑปาลมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 243.78 ลานบาท รายไดจากการจําหนายไฟฟาเพิ่มขึ้น 2.17 ลานบาท ผักผลไม
กระปอง น้ําผลไมลดลง 71.52 ลานบาท และผักผลไมแชแข็งลดลง 79.37 ลานบาท
รายไดอื่น : บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 99.41 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1.35 ของรายไดรวม โดยลดลง 28.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.33 ซึ่งลดลงเนื่องจากในปกอน
บริษัทยอยไดรับเงินชดเชยความเสียหายจากผูขายเครื่องจักรในตางประเทศ
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 81.93 ของรายไดจากการขาย (2555 : รอย
ละ 84.23) ในขณะที่ตนทุนขายในสวนของบริษัทลดลงจากรอยละ 92.62 ในป 2555 เปนรอยละ 87.80 ในป 2556
เนื่องมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบปรับตัวลดลงตามที่ไดอธิบายไปแลวขางตน
ในสวนของบริษัทยอยที่มีธุรกิจสวนปาลม (UPOIC) มีอัตราสวนตนทุนขายรอยละ 76.0 ของยอดขาย (2555 : รอยละ
71.3) โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมที่ลดลงรอยละ
22.0 และ 30.3 ตามลําดับ
คาใชจายในการขาย : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายของป 2556 เทากับ 596.94 ลานบาท (2555 :
556.70 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 40.23 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของบริษัท 22.77 ลานบาท เนื่องจากคาใชจาย
สงเสริมการขาย เงินเดือนและผลประโยชนพนักงาน และในสวนของบริษัทยอย 17.46 ลานบาท เนื่องจากคาใชจาย
สงเสริมการขาย คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและลาสมัย
คาใชจายในการบริหาร : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารของป 2556 เทากับ 235.06 ลาน บาท
(2555 : 212.70 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 22.36 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัทยอย เนื่องจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเพิ่มขึ้น
บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจการผลิตผักและผลไมแชแข็ง ไดทําการตั้งรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย ในป
2556 เปนจํานวน 105.71 ลานบาท
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คาใชจายทางการเงิน : ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงิน 52.33 ลานบาท (2555 : 74.11 ลาน
บาท) ลดลงจากปกอน 21.77 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 29.38 ซึ่งลดลงจากสวนของบริษัท เนื่องจากราคาวัตถุดิบ
ที่ปรับตัวลดลง ทําใหบริษัทใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือลดลง ประกอบกับมี
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากผลดําเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้น
กําไร
กําไรขั้นตน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 18.07 ในป 2556 (2555 : รอยละ 15.77)
โดยกําไรขั้นตนในสวนของบริษัทเพิ่มขึ้น 243.90 ลานบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง และปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กําไรขั้นตนในสวนของบริษัทยอยลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวย
ของน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมที่ลดลงรอยละ 22 และ 30.3 ตามลําดับ สงผลใหกําไรขั้นตนของบริษัท
และบริษัทยอยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 108.76 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 9.06
กําไรจากการดําเนินงาน : จากการที่กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 108.76 ลานบาท ในขณะที่คาใชจายในการ
ขายและบริหาร รวมถึงขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 168.30 ลานบาท และรายไดอื่น
ลดลง 28.59 ลานบาท มีผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานลดลงเปนจํานวนเงิน 88.06 ลานบาท
กําไรสุทธิ : แมวาคาใชจายทางการเงินจะลดลง แตบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานลดลงมากกวา จึง
ทําใหกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทลดลง 22.70 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 8.31 และมีอัตรากําไร
สุทธิตอรายไดรวมลดลงเปนรอยละ 3.41 ในป 2556 (2555: รอยละ 3.53)
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2556 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2555 ในอัตราหุนละ 0.20
บาท คิดเปนรอยละ 51.28 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป
2554 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท คิดเปนรอยละ 48.79 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนด
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป อยางไรก็ตาม
ในระหวางป 2556 บริษัทไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล
ในสวนของบริษัทยอย (UPOIC) นั้น มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป 2555 ในอัตรา
หุนละ 0.30 บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของป 2555 อัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนการจายเงินปนผล
จากผลการดํ า เนิ น งานของป 2555 ทั้ ง สิ้ น เท า กั บ อั ต ราหุ น ละ 0.90 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 89.11 ของกํ า ไรสุ ท ธิ
นอกจากนี้ ในระหวางป 2556 บริษัทยอยมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2556 ไป
แลว ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งหลังของป 2556 อัตราหุน
ละ 0.40 บาท ดังนั้นเงินปนผลจายจากผลดําเนินงานของป 2556 ทั้งสิ้นเทากับอัตราหุนละ 0.60 บาท คิดเปนรอยละ
88.00 การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอยที่กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวน
ไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีมูลคาตาม
บัญชีตอหุนเทากับ 3.24 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 820 ลานหุน) เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2555 ที่มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 2.97 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักสุทธิ 820 ลานหุน)
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ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 5,162.66 ลานบาท ลดลงจากป 2555 เปนจํานวน
เงิน 58.37 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 1.12 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยดังตอไปนี้
•

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด : ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดจํานวน 233.72 ลานบาท ลดลง 25.54 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 9.85 ทั้งนี้ มาจากการลดลงใน
สวนของบริษัทจํานวนเงิน 7.98 ลานบาท ในขณะที่บริษัทยอยลดลง 17.56 ลานบาท

•

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น : ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของ
กันสุทธิหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน 1,005.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.49 ของสินทรัพย
รวม (2555 : 895.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.15 ของสินทรัพยรวม) ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ยัง
ไมครบกําหนดชําระของบริษัท โดยมีสาเหตุของการเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นในเดือน
พฤศจิกายนและธันวาคม โดยที่ระยะเวลาการชําระหนี้ของลูกหนี้การคาในป 2556 มีระยะเวลา 49 วัน
(2555 : 48 วัน)
นอกจากนี้ ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทและบริษัทยอยที่ยังไมครบกําหนดชําระเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอย 0.04 ลานบาท
บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนรอยละ 4.32 ของลูกหนี้
การคาที่ไมเกี่ยวของกัน และไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวรอยละ 83.05 ของลูกหนี้ที่คาง
ชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน

•

สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 1,103.37 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 21.37 ของสินทรัพยรวม ลดลง 463.19 ลานบาท (2555 : 1,566.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30 ของ
สินทรัพยรวม) โดยลดลงในสวนของบริษัทจํานวน 226.87 ลานบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทําใหมี
การสต็อค สินคาคงเหลือลดลง ในสวนของบริษัทยอยลดลงจํานวน 236.32 ลานบาท

•

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 10.44 ลาน
บาท โดยลดลงในสวนของบริษัทยอยจํานวน 9.56 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้คาเมล็ดพันธุลดลง

•

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน : ณ สิ้นป 2556 ลดลง 0.75 ลานบาท เนื่องจากคาเสื่อมราคาอาคารของ
บริษัทยอยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน

•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เพิ่มขึ้น 315.83 ลานบาท หรือรอยละ 16.93 เมื่อเทียบกับป 2555 โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัทยอย 347.42
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ลานบาทซึ่งมาจากการซื้อที่ดินสวนทับปริก ที่จังหวัดกระบี่ จํานวน 1,676.13 ไร และลดลงในสวนของบริษัท
31.60 ลานบาท เนื่องจากคาเสื่อมราคาประจําป
•

ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม : บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนสิทธิการใชที่ดินปา
สงวนและตนทุนสวนปาลมเพิ่มขึ้น 8.67 ลานบาท จากพื้นที่ปลูกปาลมทดแทนของบริษัทยอย

•

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน : ณ สิ้นป 2556 เพิ่มขึ้น 1.61 ลานบาท เปนคาการใชงานซอฟแวรคอมพิวเตอรใน
ระหวางงวด

•

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2556 เพิ่มขึ้น 4.50 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําคาขยายโรงงานของ
บริษัทยอย

3.

แหลงที่มาของเงินทุน

โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุน 2,851.83
ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.24 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน และมาจากสวนของหนี้สินจํานวน 2,310.83 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 44.76 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน ซึ่งในจํานวนหนี้สินดังกลาวมาจากเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน
1,557.89 ลานบาท หรือรอยละ 67.42 ของหนี้สินรวม โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 1,357.89 ลานบาท หรือ
รอยละ 58.77 ของหนี้สินรวม และเปนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 200 ลานบาท หรือรอยละ 8.66 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.81 เทา โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ :•

สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น 98.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ
3.59 เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น

•

หนี้สิน : ณ สิ้นป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูดังนี้
(ก)
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,357.89 ลานบาท ประกอบดวย
(1) จํานวนเงิน 1,055.75 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัทยอย ลดลงจํานวนเงิน 33.22 ลานบาท
คิดเปนลดลงรอยละ 3.05
(2) จํานวนเงิน 185 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัท ลดลงจํานวนเงิน 415 ลานบาท คิดเปน
ลดลงรอยละ 69.17
(3) จํานวนเงิน 15 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัท
(4) จํานวนเงิน 2.14 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัท
ยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัทยอยเอง และ
สัญญาวาจะไมนําเครื่องจักรไปกอภาระผูกพัน นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืม
เงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคาร
แหงหนึ่งเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป 2557 โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน
อัตราดอกเบี้ยเปนอัตราคงที่ตอป
(5) จํานวนเงิน 100 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัทยอย
จากการกูยืมเงินมาซื้อที่ดินสวนทับปริกจํานวน 1,676.13 ไร
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(ข)
หนี้สินระยะยาวจํานวนเงิน 200 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาว- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปของบริษัทยอยจากการกูยืมเงินมาซื้อที่ดินสวนทับปริก โดยบริษัทยอยไดเขาทําสัญญากูยืมเงิน
ระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 300 ลานบาท และไดเบิกใชครบ
เต็มวงเงินแลว เงินกูยืมนี้มีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 3 เดือน เริ่มเดือนกุมภาพันธ 2557 รวมผอนชําระ
12 งวด และคิดดอกเบี้ยในอัตรา BIBOR + 1%
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองทางการเงินลดลงจากป 2555 โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลง 25.54 ลานบาท จากจํานวน 259.27 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 233.72 ลานบาทในป
2556 โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัดหาเงินดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 1,099.24 ลานบาท (2555 : 730.45 ลานบาท) เพิ่มขึ้นเนื่องจาก คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยของ
บริษัทยอย สินคาคงเหลือ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 105.71, 389.57 และ 199.51 ลานบาท
ในขณะที่ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง เปนจํานวนเงิน 279.16 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
695.05 ลานบาท (2555 : 226.53 ลานบาท) เนื่องจากการจายเงินซื้อที่ดินสวนทับปริกจํานวน 1,676.13 ไร ของ
บริษัทยอย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหา
เงินจํานวน 429.73 ลานบาท (2555 : 753 ลานบาท) เนื่องจากบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อ
ซื้อที่ดิน

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : การบริหารการจัดการเงินที่ดี รวมถึงการลดลงของราคา
น้ํามันปาลมอยางตอเนื่องดังที่กลาวมาแลว ทําใหอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนในป 2556 เทากับ
1.19 (2555 : 1.18 เทา)
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : จากการที่บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด และลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2555
คือ 0.62 เทา (2555 : 0.49 เทา)
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวมลดลงเปน
รอยละ 6 ในป 2556 (2555 : รอยละ 6.80) เนื่องจากกําไรสุทธิสําหรับปลดลงรอยละ 8.31 ในขณะที่สินทรัพยรวม
ลดลงเพียงรอยละ 1.12 โดยมีผลมาจากการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยของบริษัทยอย จํานวนเงิน
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105.71 ลานบาท ในขณะที่บริษัทยอยมีการซื้อที่ดินในปลายป 2556 ซึ่งที่ดินดังกลาวยังไมสามารถสรางรายไดใหกับ
บริษัทยอย
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุนรวมลดลง
เปนรอยละ 11.12 ในป 2556 (2555 : รอยละ 14.08) ทั้งนี้เนื่องจากกําไรสุทธิลดลง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนลดลงเปน 0.81 เทาในป
2556 (2555 : 0.90 เทา) เนื่องมาจากเงินกูยืมระยะสั้นลดลงจากผลการดําเนินงานในสวนของบริษัทที่ดีขึ้น ทําใหมี
การใชกระแสเงินสดจากผลดําเนินงานของบริษัทเอง
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 12.18 ในขณะที่รายไดจาก
การขายลดลงรอยละ 4.85 เนื่องมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยที่ลดลง สงผลใหในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวน
การหมุนเวียนของลูกหนี้การคาเทากับ 7.34 เทา (2555 : 7.48 เทา) โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 49
วัน ใกลเคียงกับป 2555 ซึ่งอยูที่ประมาณ 48 วัน
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : เนื่องจากตนทุนขายของบริษัทและบริษัทยอยลดลงในอัตราสวนที่
นอยกวาสินคาคงเหลือ ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูปเทากับ 9.30 เทา สูง
กวาป 2555 (2555 : 9.11 เทา) สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 39 วัน (2555 : 40 วัน)
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : เนื่องจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 26.45 ทําใหในป
2556 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคาเทากับ 16.51 เทา ลดลงจากป 2555 (2555 :
20.99 เทา) สงผลใหระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 22 วัน (2555 : 18 วัน)

4.

รายจายลงทุน

เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนและปรับปรุงประสิ ทธิภาพเครื่องจักรมาตลอด นอกจากนี้
บริษัทยอยยังมีโครงการลงทุนซื้อที่ดินปลูกปาลม และ โครงการการปลูกปาลมทดแทน
•

•

•

เพื่อใหมีผลปาลมเขาสูกระบวนการผลิตเพียงพอกับกําลังการผลิตของน้ํามันปาลมดิบ บริษัทยอยมี
การลงทุนซื้อที่ดินปลูกปาลม สวนทับปริก จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ เพื่อชดเชยกับพื้นที่ปลูกปาลมที่อาจ
ไมไดรับการตอสัมปทาน ซึ่งจะหมดอายุในสิ้นป 2557
โครงการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2544 ได
เสร็จสิ้นลงคิดเปนรอยละ 92.7 ของพื้นที่ที่กําหนดไว (ไมรวมพื้นที่ที่เปนสัมปทานของบริษัทยอย)
สวนการปลูกปาลมทดแทนในพื้นที่ที่เปนสัมปทานในสวนชัยบุรีและเคียนซา ซึ่งจะหมดอายุในสิ้นป
2557 นั้น ตองขึ้นอยูกับนโยบายการตออายุสัมปทานของรัฐบาล
รายจายลงทุนของบริษัทยอยในอนาคตยังคงเปนการซื้อเครื่องจักร รถบรรทุกที่ใชในการขนสงผล
ปาลมสดและอุปกรณ ทดแทนทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ รวมถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องใชที่สามารถ
ทดแทนแรงงาน

หนา 109

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของ
วัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ในสวนของของบริษัทยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ
นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติแลว นโยบายภาครัฐ และไบโอดีเซล ไดมีบทบาทเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก
กับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ซึ่งมีผลตอการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตทั้งสิ้น
อางถึง “ปจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน” ที่ไดกลาวไปแลวขางตน

หนา 110

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมี
การจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวในรอบปบัญชีดังนี้
คาสอบบัญชี (บาท)
ของบริษัท
ของบริษัทยอย 2 บริษัท
ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5 บริษัท
รวม

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

ป 2557
1,510,000
1,920,000
745,000
4,175,000

2) คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบบัญชี ซึ่ง
ไดแก การตรวจสอบกิจการที่ไดรับ BOI และรายการนําเขาเครื่องจักรเพื่อใชในการยื่นเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)
ของบริษัท
ของบริษัทยอย 2 บริษัท
ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 บริษัท
รวม

หนา 111

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

ป 2557
420,000
440,000
320,000
1,180,000

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
และเลขานุการบริษัท
1. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร
1. นายวัง ตา เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
5. นายบรรจง จิตตแจง
6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
10. นางรุงนภา พนมเชิง
11. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
12. นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร
13. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการบริหาร
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจัดการฝายขาย Traditional Trade
เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูจัดการแผนกบัญชีอาวุโส

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ตา เลียง หรือนายวัง
ชาง ยิง หรือ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นายอําพล สิมะโรจนา หรือ นางสาวปยธิดา สุขจันทร โดยกรรมการสอง
ทาน ลงรายมือชื่อรวมกัน พรอมตราประทับของบริษัทฯ

หนา 113

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
1. นาย วัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
87 ป
สัญชาติ
สิงคโปร
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
1
บริษัท
- กรรมการ
-0บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
20 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2537)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดาของนายวัง ชาง ยิง
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
ตําแหนงในกิจการอื่น
 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
การเขารวมประชุมป 2556
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขาประชุม 2 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 114

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
73 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
7 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University, ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่
146/2011
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 38/2012
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
- ไมมี ตําแหนงในกิจการอื่น
 ผูบริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
 กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จํากัด
อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ผูเชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใชในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแหงชาติ
การเขารวมประชุมป 2556
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 115

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
อายุ
55 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
รอยละ 0.001
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
19 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
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
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 รองประธานกรรมการและกรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท สหอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม จํ า กั ด
(มหาชน)
ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
การเขารวมประชุมป 2556
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 116

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
67 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
4
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
7 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
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
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
- ไมมี ตําแหนงในกิจการอื่น
กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเจาพระยา จํากัด
การเขารวมประชุมป 2556
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3 ครั้งเขาประชุม3ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 117

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

5. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
65 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
7 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล
University of Akron, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 7/2001
(สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส),
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
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออพติคอลกรุป จํากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษา บริษัท ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
- ไมมี ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
 วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รองประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
การเขารวมประชุมป 2556
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3 ครั้งเขาประชุม3ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง
หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 118

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

6. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
อายุ
57 ป
สัญชาติ
มาเลเซีย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
7 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน
อยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Director, Hap Seng Plantations Holdings Berhad
ซึ่งจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
ตําแหนงในกิจการอื่น
 Non-Independent Non-Executive Director, Lei Shing Hong Limited
 Non-Executive Director, Lei Shing Hong Securities Limited
 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
 สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทํางานในเรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการและสิทธิประโยชนของผูถือหุน
Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาด
หลักทรัพยมาเลเซีย
การเขารวมประชุมป 2556
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขาประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 119

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
53 ป
สัญชาติ
สิงคโปร
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
16 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบุตรชายของนายวัง ตา เลียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการอื่น
 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)
การเขารวมประชุมป 2556
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3 ครั้งเขาประชุม3ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เขาประชุม 2ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน

หนา 120

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
อายุ
57 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
19 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 37/2003
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
ผูจัดการสวน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
การเขารวมประชุมป 2556
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 121

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

9. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
กรรมการบริหาร
อายุ
45 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
1 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 36/2003
ผานการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูทรงคุณวุฒิ รุน 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย คาเธยแคปปตอล จํากัด
การเขารวมประชุมป 2556
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 122

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

10. นางรุงนภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
55 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด
ผูจัดการฝายขายอาวุโส บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

11. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade / Food Solution
อายุ
41 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
ผูจัดการขาย กลุมสินคาอุปโภค บริษัท เอสซีจอหนสันแอนดซัน จํากัด
Sr. Customer Development Manager บริษัท จอหนสันแอนดจอหนสัน (ประเทศไทย) จํากัด
Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษัท ดีทแฮลม จํากัด

12. นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร
ผูจัดการฝายขาย Traditional Trade
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หมายเหตุ :

40 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประสบการณ
National field sales manager บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส จํากัด
Business development manager บริษัท ฟอนเทียรา แบรนด (ประเทศไทย) จํากัด
Distribution account specialist บริษัท เนสเล (ไทย) จํากัด
Area sales manager บริษัท บุญรอด เอเซียเบเวอเรท จํากัด
Business development manager บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด

13. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจัดการแผนกบัญชีอาวุโส
อายุ
43 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตนทุน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
Cost Accounting Manager บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager
บริษัท อเมริกัน สแตนดารด บี แอนด เค (ประเทศไทย) จํากัด
Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
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2. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบ ริหารของบริษัทยอย
และบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีรายนามดังตอไปนี้

บริษัทยอย

รายชื่อบริษัท
บริษัทฯ
รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายวัง ชาง ยิง
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
5. นายอําพล สิมะโรจนา
6. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม

บมจ. อาหาร
สากล

X

บริษัทที่เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิ้ง จํากัด)
X

//
//
//
//

/
//
//
//

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กรรมการของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทยอย มีรายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. ดร.วิลาศ สินสวัสดิ์
4. นายเสงี่ยม สันทัด
5. นายวัง ชาง ยิง
7. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
8. นายอําพล สิมะโรจนา
หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
Y หมายถึง รองประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

X
Y, //
/
/
/
//
//

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กรรมการของ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย มี
รายนามดังตอไปนี้
รายชื่อบริษัทยอย

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ชาง ยิง
2. นายฟู เซย ซวน ฟรานซิส
3. นายอนุสรณ บูรณกานนท
4. นางสาวสุชาดา เหลาชุนสุวรรณ
5. นางสาววินิตา ปุรผาติ
หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

X
//
//
//
//
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนางาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เพื่อ ใหงานตรวจสอบภายในมีค วามเปน อิสระ สามารถทํา หน า ที่ตรวจสอบไดอยางเต็ม ที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงไดพิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อผูตรวจสอบบัญชี
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน
และกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส
ประวัติผูตรวจสอบภายใน
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน
หุนสวนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
อายุ
43 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีนติ ิศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการดานความเสี่ยงของ
แตละระบบงาน (COSO – ERM)
หนาที่ความรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจําป
ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ
 หุนสวนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จํานวน 14 ป
 ตรวจสอบภายใน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 9 ป

หมายเหตุ :
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
บริษัทฯยังมิไดมีการประเมินราคาทรัพยสิน
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
สารประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ในป 2556 บริษัทไดสูญเสียคุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย อดีตรองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ซึ่งจากไปในขณะ
อายุ 54 ป คุณสมชัยเปนผูซึ่งทุมเทแรงกายแรงใจตลอดชีวิตการทํางานใหกับบริษัทมา กวา 25 ป และเปนบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงบริษัทจากองคกรเล็กๆ ขึ้นมาเปนบริษัทที่มีความมั่นคงและเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับไดวาเปนผูมีคุณูปการตอบริษัทอยางยิ่ง นอกจากนั้น คุณสมชัยยังมี
บทบาทในเวทีอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย โดยไดดํารงตําแหนงนายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม ในชวง
ป 2540 - 2541 และเปนรองนายกสมาคมโรงสกัดน้ํามันปาลม ในชวงป 2545 - 2556
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคุณอัญชลี สืบจันทศิริ ใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการแทนคุณสมชัย โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 คุณอัญชลีไดรวมงานกับบริษัทในตําแหนงกรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงินมาเปนเวลา 20 ป ซึ่งเปนผูบริหารงานรวมกับคุณสมชัยมาโดยตลอด จึงนับวาเปนผูมีประสบการณและความรู
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ํามันพืชเปนอยางดี
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในระบบ ณ สิ้นเดือนธันวาคมที่สูงถึง 362,267 ตันสงผลกระทบตอราคาน้ํามันปาลมดิบและ
ผลปาลมสดลดลงอยางรวดเร็ว จึงเกิดเหตุการณประทวงจากเกษตรกรผูปลูกปาลม จนภาครัฐตองเขากําหนดราคา
น้ํามันปาลมดิบที่กิโลกรัมละ 25 บาท และผลปาลมสดที่กิโลกรัมละ 4 บาท (อัตราการสกัดน้ํามันที่รอยละ 17) ตาม
โครงการ “ดูดซับน้ํามันปาลมดิบออกจากระบบตลาด ป 2555/56” หลังจากนั้น ราคาน้ํามันปาลมดิบเคลื่อนไหวแคบๆ
ระหวาง 23 - 25 บาท/กิโลกรัม จนกระทั่งปลายป 2556 ราคาน้ํามันปาลมปรับตัวขึ้นไปที่ประมาณ 28 - 33 บาท/
กิโลกรัม สวนหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ํามันปาลมดิบคงเหลือในระบบลดลงจาก 384,818 ตันในเดือนมกราคม เหลือ
203,999 ตันในเดือนธันวาคม ธุรกิจไบโอดีเซลเตรียมพรอมที่จะผลิต B7 ตามนโยบายภาครัฐ ที่เดิมคาดวาจะมีผลบังคับ
ใชในวันที่ 1 มกราคม 2557 อยางไรก็ตาม ปริมาณน้ํามันปาลมดิบคงเหลือในระบบที่ลดลงต่ํากวา 2 แสนตัน ในชวง
ปลายป 2556 และตนป 2557 ทําใหกระทรวงพลังงานประกาศปรับลดสัดสวนการผสมน้ํามันปาลม 5% ลงเหลือ 4% มี
ผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 และชะลอการบังคับใช B7 ออกไปกอน เพื่อบรรเทาผลกระทบตอภาคธุรกิจอาหาร
และแรงกดดันทางดานราคา
ผลการดําเนินงาน
ป 2556 เปนอีกปหนึ่ง ที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยมีกําไรสุทธิ 385.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ
21.16 (2555 : 318.10 ลานบาท) มีรายไดจากการขาย 5,859 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.22 (2555 : 6,384 ลานบาท)

หนา 129

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การผลิตและการลงทุน
ในป 2556 กลุมบริษัทมีการลงทุนในโครงการสวนใหญที่เปนลักษณะการลงทุนตอเนื่อง ไมมีการลงทุนในโครงการใหญที่
ใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก แตไดเนนในเรื่องการขอรับรองมาตรฐานตางๆ ที่สําคัญ ไดแก:มาตรฐาน FSSC 22000 เปนมาตรฐานที่เนนเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร
ระดับสูง มาตรฐานดังกลาวเปนมาตราฐานที่ครอบคลุมทั้ง ISO22000 และ PAS 220 และเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก
มาตรฐาน ISO 28000 เปนมาตรฐานขอกําหนดทางดานการบริหารการรักษาความปลอดภัยของหวงโซ
อุปทาน
ระบบมาตรฐานตางๆ แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา โดยเนนที่ความเอาใจ
ใสและความรับผิดชอบตอลูกคาโดยการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยในปจจุบัน บริษัทมีระบบมาตรฐาน
ตางๆ ประกอบดวย ISO 9001:2008, GMP, HACCP, ISO 14001:2004, TIS 18001:2011, OHSAS 18001:2007,
RSPO, มรท.8001, ISO 28000:2007 และ FSSC 22000 (ISO 22000:2005 + PAS 220:2008)
และจากการที่บริษัทมีการทบทวนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ดําเนินกิจการที่ไมใชธุรกิจหลักของกลุมบริษัท บริษัทจึงตัดสินใจลดขนาดกิจการของ
บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท โดยในขณะนี้ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท ยังคงดําเนินงานดานการบรรจุสินคากึ่งสําเร็จรูปและสินคา
สําเร็จรูปเพื่อสงมอบสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา
การตลาด
บริษัทใหความสําคัญถึงเรื่องการสรางแบรนดแทนการแขงขันเรื่องราคา ดังนั้น เราจึงมุงใชกลยุทธในการสรางความ
ตระหนั ก และการรั บ รู ใ นตรายี่ ห อ แก ผู บ ริ โ ภค โดยผ า นสื่ อ โทรทั ศ น และสื่ อ ในร า นค า โดยสร า งให น้ํ า มั น หยกเป น
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องการทอด สําหรับตราเนเชอเรล บริษัทใหขอมูลไปยังกลุมเปาหมายที่รักสุขภาพ และทํากิจกรรมที่
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายโดยตรง เชน เฟสบุค และการทําโรดโชวในสวนของสํานักงานออฟฟศและโรงพยาบาล ใน
สวนของเนยเทียมและไขมันพืชผสม เราขยายฐานผูบริโภคไปยังกลุมผูใชในโรงแรม โดยการเขารวมเปนสมาชิกและทํา
กิจกรรมกับสมาคมพอครัวไทย
นอกจากนั้น ในป 2556 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดวางตลาดผลิตภัณฑใหม ไดแก
ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง, ผลิตภัณฑเครื่องดื่มยูเอฟซี รีเฟรช รสชาติในแบบเอเซีย เชน น้ําเกกฮวยผสมหลอฮังกวย
บรรจุกระปองอลูมิเนียมขนาด 240 มล. และผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลืองพรอมดื่ม ตรา โฮมซอย สูตรผสมงาดําในบรรจุ
ภัณฑขวดพลาสติคขนาด 300 มล. ดานยอดจําหนายผลิตภัณฑ น้ํามะพราวพรอมดื่ม 100% ตรา ยูเอฟซี ในตลาด
ตางประเทศยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง และจากการที่ความตองการในผลิตภัณฑน้ํามะพราวพรอมดื่มยังมีเขามาตอเนื่อง
ยูเอฟซีจึงไดลงทุนขยายสายการผลิต โดยเพิ่มเครื่องบรรจุผลิตภัณฑเครื่องดื่มระบบ Tetra Prisma Aceptic จํานวน 2
เครื่อง และเปดใชงานแลวในเดือนธันวาคม 2556
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ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจที่ผานมา บริษัทไดใหความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอมมาโดยตลอด ในป 2556 มีโครงการที่สําคัญ ไดแก
• กิจกรรมสรางสัมพันธภาพและภาพลักษณที่ดีระหวางโรงงานและชุมชน
• กิจกรรมการสงเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
• กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาแกเยาวชนในทองถิ่น
• การบริจาคชวยเหลือชุมชมเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ
• การดําเนินการจัดประชุมเพื่อเชิญชวนเกษตรชาวสวนปาลม เขารวมโครงการ RSPO Smallholder และจัด
ประชุมเพื่อใหความรูในหลักเกณฑและเกณฑกําหนดของมาตรฐาน RSPO ตามโครงการของบริษัทที่สงเสริม
ใหเกษตรกรผลิตปาลมน้ํามันแบบยั่งยืน พรอมทั้งมุงเนนในเรื่องของคุณภาพเพื่อปอนเขาสูโรงงาน และเขา
ทําการตรวจวัดพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเกษตรกร เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน RSPO
ดานทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมองคกร
พนักงานถือเปนทรัพยากรอันมีคายิ่งของบริษัท โดยบริษัทยังคงมุงเนนการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน
สูความเปนมืออาชีพภายใตกรอบจรรยาบรรณธุรกิจและศีลธรรมอันดี รวมถึงยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร 5 ประการ
1. ทัศนคติ “เราทําได”
2. รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ
3. ทํางานเปนทีม
4. เอาใจใสพนักงาน
5. พัฒนาอยางตอเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนักงาน ขอแสดงความขอบคุณตอผูถือหุน ลูกคา และคูคาของบริษัท
ทุกทาน ที่ไดมีสวนสนับสนุนและใหความไววางใจอยางตอเนื่อง ซึ่งมีสวนสําคัญตอความสําเร็จของบริษัทตลอดมา
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏในรายงานประจําปแลว
เห็นวางบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมี
การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไว
ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียง
พอที่จะรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
ในการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจน
ผูบริหารมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงาน
ภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการ
กํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยไมพบการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึง
ปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมี
เหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว
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รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจัดการแผนกบัญชีอาวุโส
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดป ฏิบัติห นา ที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน า ที่ และความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
ของบริษัทเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของบริษัทเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวนในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในบริษัท ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอฝายบริหารเพื่อพิจารณา
ปรั บ ปรุ งและแกไ ขตามความเหมาะสม โดยในป 2556 สรุ ปไดวาบริษัทมีระบบการควบคุม ภายในในสวนสํา คัญ ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอ
การบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมีผูบริหารเขา
ร ว มประชุ ม ด ว ยจํ า นวน 2 ครั้ ง ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารมี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ต อ ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกอย า งครบถ ว นและไม พ บ
ขอบกพรองใดๆ
4. ประชุมรวมกับผูบริหารและผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมที่จะมีผลบังคับใช
และการเตรียมความพรอมของบริษัท
5. พิจ ารณาหลัก เกณฑก ารสํ า รวจและแนวทางการกํ า กับดูแ ลกิจ การบริษัท จดทะเบีย นไทย ซึ่ งสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพยฯ ไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ
ASEAN CG Scorecard โดยจะนําหลักเกณฑนี้มาใชประเมินในป 2557 และประเมินจากขอมูลที่เปดเผยในป 2556
6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท
7. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เพื่อแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2557 ตอไป พรอมกับเสนอคา
สอบบัญชีสําหรับป 2557
8. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government
Self Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี ไมพบวามี
การละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 กุมภาพันธ 2557
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