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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”
สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป 2558 ใหดูรายละเอียดในหัวขอ 1.3 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่

ผานมา

หนา 2

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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
คณะกรรมการ : นายวัง ตา เลียง ลาออกจากคณะกรรมการ ในตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 นายวัง ตา เลียง ประธานกรรมการบริหาร ไดแจงความจํานงที่จะลาออกจากการ
เปนกรรมการบริษัท และไดยื่นหนังสือลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 เมษายน
2558 โดยตลอดระยะเวลา 21 ป ที่นายวัง ตา เลียงไดเขามาบริหารงานในบริษัท นับวาเปนบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญเปนอยางยิ่ง ทานไดใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางมากตอทีมผูบริหาร จากประสบการณที่สั่งสมจากการ
ดําเนินธุรกิจมากวา 40 ป
คณะกรรมการ : การแตงตั้งดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ใหดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการบริษัท

หนา 3

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

จากการที่นายวัง ตา เลียงไดเกษียณอายุและลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท
(โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา) จึงมีมติเมื่อวันที่ 25 กุ มภาพัน ธ 2558 อนุมัติแตงตั้ง ดร. อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัท โดยใหมีผลทันที
ดร. อาจองเคยดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร กรุ ง เทพมหานคร 3 สมั ย และสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
กรุงเทพมหานคร ทานจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 แหง จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
Imperial College London สหราชอาณาจักร และจากคณะศึกษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันเปน
ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ : การแตงตั้งดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เปนกรรมการอิสระ
จากการที่นายวัง ตา เลียงไดเกษียณอายุ คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาแตงตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
เปนกรรมการอิสระ แทนตําแหนงกรรมการบริษัทที่วางลง ดร.ลักขณาเคยดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท เซเรบอส (รูจักกันดีในชื่อตราสินคา “แบรนดซุปไกสกัด”) และมีประสบการณการทํางานทางดานการตลาด
ในธุรกิจอาหารมากวา 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาโท MBA สาขาการตลาด จากประเทศเบลเยี่ยม และปริญญาเอก ดานการบริหาร (สาขาการตลาด) จาก
มหาวิทยาลัย Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม ไดแก เปนคณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิต รวมทั้งเปน
คณะกรรมการจัดหารายได สภากาชาดไทย
ดานการผลิตและการลงทุน : การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแผนกบรรจุภัณฑ
• โรงกลั่นน้ํา มัน พืชที่บางปูไดติดตั้งระบบสูญญากาศระบบใหมเพื่อกํา จัด กลิ่น ที่หอกลั่น แลวเสร็จ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2558 ดวยงบลงทุนประมาณ 31 ลานบาท ซึ่งระบบดังกลาวจะชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และ
สามารถประหยัดตนทุนดานพลังงานไดประมาณปละ 7.6 ลานบาท
• โรงกลั่นน้ํามันพืชที่บางปูไดดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสวนของแผนกบรรจุภัณฑ มีมูลคาการ
ลงทุนประมาณ 400 ลานบาท โดยเฟสแรกซึ่งมีมูลคาลงทุนประมาณ 140 ลานบาท ไดแลวเสร็จในไตรมาสที่ 4
ของป 2558 และเฟสที่ 2 คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของป 2559
ดานการตลาด : กลุมผลิตภัณฑใหม
ผลิต ภัณ ฑ ต ราเนเชอเรลได มีก ารปรับปรุง รูป แบบฉลากผลิต ภัณ ฑใ หมใ ห มี ค วามทั น สมัยและเหมาะกับ กลุ ม
ผูบริโภคเปาหมายที่เนนการรักษาสุขภาพ และยังไดวางตลาดผลิตภัณฑใหมดังนี้:- น้ํามันมะพราวสําหรับปรุงอาหาร 100%
- น้ํามันเมล็ดทานตะวัน 100%
- น้ํามันคาโนลา 100% ขนาดบรรจุ 5 ลิตร สําหรับเจาะกลุมลูกคาประเภทธุรกิจรานอาหารและ
ภัตตาคารขนาดเล็ก

หนา 4

แบบ 56-1

1.4

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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 41,539.69 ไร (6,646.35 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
ผลไม กาแฟบรรจุกระปอง ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ปจจุบัน UFC มีโรงงานผลิต 2
แหง ตั้งอยูที่จังหวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม
UFC มีบริษัทยอย และบริษัทรวม 2 บริษัท ดังนี้
2.1
บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 97 ประกอบธุรกิจผลิต และจัดจําหนาย
ผักและผลไมแชแข็ง
2.2
บริษัท ยูเนี่ยนเฟรช จํากัด มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 40 ประกอบธุรกิจผลิต และ จัดจําหนาย
ผักและผลไมสด แตในปจจุบันไมไดดําเนินธุรกิจดังกลาวแลว

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ล่าํ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย)

98.83%

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 2556
%
ล้านบาท
บริษัท
บริษัทยอย
รวม

ผลิตภัณฑ/บริการ
น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันพืชอื่นๆ
กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑปาลมอื่นๆ
กระแสไฟฟาจําหนายใหกับ กฟภ.

5,035.09
2,208.32
7,243.41

ดําเนินการ
โดย
บริษัทและ
UPOIC
บริษัท
บริษัทและ
UPOIC
บริษัทและ
UPOIC

กลุมเครื่องดื่ม
บริษัทและ
กลุมผักและผลไม
UFC (1)
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ
มูลคาการจําหนายสุทธิ

69.51
30.49
100.00

ป 2556
ลานบาท
418
3,990
593
415

ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
%
6,097.85
2,336.97
8,434.82

%
5.77
55.09
8.18
5.73

72.29
27.71
100.00

ปี 2558
%
ล้านบาท
5,552.62
2,644.36
8,196.98

ป 2557 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
%
410
4.86
5,047 59.63
604
7.16
409
4.85

67.74
32.26
100.00

ป 2558
ลานบาท
456
4,481
585
516

%
5.56
54.66
7.13
6.30

23

0.32

27

0.32

25

0.31

558
1,135
112

7.70
15.66
1.55

855
971
111

10.13
11.52
1.33

1,204
821
110

14.69
10.01
1.34

7,243

8,435

8,197

หมายเหตุ : (1) บริษัทเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในประเทศ ใหกับบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ตั้งแตเดือนมีนาคม 2549

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)

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
- รานคาปลีก, โชวหวย
- รานคาสง
- รานอาหาร
- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมเบเกอรี่
- รานอาหารฟาสตฟูด
- บริษัทฯ ใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตไขมันผสมและ
มาการีน
- โรงงานทําสบู
- โรงงานทําอาหารสัตว
- โรงงานทําสบู
- โรงงานทําอาหารสัตว
- โรงงานผลิตยา
- โรงงานผลิตน้ํามันเครื่อง

- บรรจุแทงคขนาด 12 - 13 ตัน
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

1.1.4 น้ํามันปาลม
โอเลอีน
(RBD Palm
Olein)

หยก, แสงจันทร,
ไนฟ

1.1.5 น้ํามันปาลม
สเตียรีน
(RBD Palm
Stearin)

-

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

1.1.6 กรดไขมัน
อิสระ
(Palm Fatty
Acid)

-

- ใชเปนวัตถุดิบในการทําสบู และ
อาหารสัตว
- ใชเปนสวนผสมในยา
- ใชเปนวัตถุดิบในการทําน้ํามัน
เครื่อง

1.1.7 น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมบริสุทธิ์
(RBD Palm
Kernel Oil)

-

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

หนา 8

- อุตสาหกรรมผลิตสบู
- อุตสาหกรรมผลิตแชมพู

- บรรจุขวดขนาด 0.25, 0.5, 1,
2 และ 5 ลิตร
- บรรจุถุงขนาด 1 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
1.2 น้ํามันมะพราว
(Coconut Oil)

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การคา
แสงจันทร

เนเชอเรล

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

ลูกคากลุมเปาหมาย

การจัดจําหนาย

- โรงงานทําขนม, ไอศกรีม
- รานเบเกอรี่
- อุตสาหกรรมเบเกอรี่

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

- หางสรรพสินคา
- รานคาปลีก, โชวหวย
- รานคาสง
- หางสรรพสินคา
- รานคาปลีก, โชวหวย
- รานคาสง
- รานอาหาร
- อุตสาหกรรมเบเกอรี่
- อุตสาหกรรมอาหาร
- รานอาหารฟาสตฟูด
- หางสรรพสินคา
- รานคาปลีก, โชวหวย
- รานคาสง
- รานอาหาร
- Export
- หางสรรพสินคา
- ลูกคากลุมอุตสาหกรรม

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

1.3 น้ํามันถั่วเหลือง
(Soybean Oil)

หยก

- ใชบริโภคโดยตรง

1.4 น้ํามันเมล็ดดอก
ทานตะวัน

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

OEM

- ใชบริโภคโดยตรง

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)

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา

- บรรจุขวดขนาด 1 และ 3.3 ลิตร
- บรรจุพาเลทแทงคขนาด 1.3
ตัน
- บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา

- บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาปลีก, โชวหวย
- รานคาสง
- รานอาหาร

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- บรรจุขวดขนาด 1, 5 และ
13.75 ลิตร
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร

1.10 น้ํามันรําขาว
(Rice Bran Oil)

เนเชอเรล

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาปลีก, โชวหวย
- รานคาสง
- รานอาหาร
- รานอาหารฟาสตฟูด
- หางสรรพสินคา
- รานคาปลีก, โชวหวย
- รานคาสง
- รานอาหาร
- Export

(Sunflower Seed Oil)

1.5 น้ํามันขาวโพด
(Corn Oil)
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- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร
- บรรจุถังขนาด 200 ลิตร
- บรรจุแทงคขนาด 12 - 13 ตัน

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

แบบ 56-1

ผลิตภัณฑหลัก

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

ลูกคากลุมเปาหมาย

การจัดจําหนาย

2. เนยเทียมและ
ไขมันพืชผสม
2.1 เนยเทียม
(Margarine)

2.2 ไขมันพืชผสม
(Shortening)

ผลิตภัณฑหลัก

เซสทโกลด, เซสท, - ใชเปนสวนผสมในการทําเบเกอรี่
หยก, ใบไมทอง,
เชน ขนมปง, เคก, คุกกี้ เปนตน
แสงจันทร, บัตเตอร - ใชในการคั่วขาวโพด (ปอปคอรน)
ครีม, ปอป

- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่
- รานอาหารฟาสตฟูด
- รานเบเกอรี่
- รานคาสง
- รานคาปลีก, โชวหวย
เซสทโกลด, เซสท, - ใชทอดอาหารตางๆ แทนน้ํามันพืช - อุตสาหกรรมอาหาร
หยก, ใบไมทอง,
เพื่อใหอาหารที่ทอดมีสีเหลือง ไม
- อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่
แสงจันทร, ฟรายอิง้
อมน้ํามัน และอาหารที่ไดจะคง
- รานอาหารฟาสตฟูด
, ฟราย ฟราย,
ความกรอบไดนานและไมมีกลิ่นหืน - รานเบเกอรี่
- รานคาสง
ไฮแฟท-เควัน, ล่ํา
ใชเปนสวนผสมในการทําเบเกอรี่
สูง
เชน ขนมปง, เคก, คุกกี้ เปนตน
- รานคาปลีก, โชวหวย

เครื่องหมาย
การคา

ลักษณะการนําผลิตภัณฑไปใช

ลูกคากลุมเปาหมาย

- บรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- บรรจุกลอง 15 กิโลกรัม
- ขนาดบรรจุพิเศษตามคําสั่งซื้อ
ของลูกคา

- บรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- บรรจุกลอง 15 กิโลกรัม
- ขนาดบรรจุพิเศษตามคําสั่งซื้อ
ของลูกคา

การจัดจําหนาย

3. กลุมผักและผลไม
ยูเอฟซี

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

- บรรจุกระปองขนาด 5, 12, 15,
20 และ 108 ออนซ

3.2 ผลไม
(Canned Fruit)
4. กลุมเครื่องดื่ม

ยูเอฟซี, พีทีไอ

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

ยูเอฟซี

- ใชบริโภคโดยตรง

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

5. กลุมซอส และ
เครื่องปรุงรส

ยูเอฟซี

- ใชปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

- บรรจุกระปองขนาด 6, 8.25
และ 20 ออนซ
- บรรจุกระปองขนาด 6 และ 8
ออนซ
- บรรจุกลอง UHT ขนาด 0.5
และ 1 ลิตร
- บรรจุขวดพลาสติกขนาด 300
มิลลิลิตร
- บรรจุขวดแกวขนาด 340 และ
850 กรัม

3.1 ผัก
(Canned Vegetable)

หนา 10

- หางสรรพสินคา
- รานคาสง
- รานอาหาร

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. ความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมและการแทรกแซงจากภาครัฐ
น้ํามันปาลมดิบนับเปนสินคาโภคภัณฑซึ่งมีราคาผันผวน ในป 2558 ราคาเฉลี่ยรายเดือน แกวงตัวอยูใ น
ชวงกวางระหวาง 21.50 – 36.39 บาทตอกิโลกรัม (2557 : 24.27 – 34.50 บาทตอกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่
27.33 บาทตอ กิ โ ลกรั ม ลดลงร อ ยละ 4.34 จากป 2557 ในขณะที่ร าคาเฉลี่ย ในตลาดโลกอยู ที่ 19.24 บาทต อ
กิโลกรัม ทั้งความผันผวนของราคาในประเทศในระหวางปและความแตกตางอยางมากระหวางราคาในประเทศและ
ตลาดโลก ลวนเปนอุปสรรคสําคัญตอการบริหารจัดการสินคาคงคลังของบริษัท นอกจากนั้น ในชวงฤดูกาลที่มี
ผลผลิตปาลมน้ํามันออกสูตลาดในปริมาณมาก ปริมาณน้ํามันปาลมดิบสะสมอยูในระดับสูง ทําใหราคาผลปาลมสด
และน้ํามันปาลมดิบลดลงอยางมาก อาจนําไปสูเหตุการณประทวงจากเกษตรกรผูปลูกปาลม จนหลายครั้งภาครัฐ
ตองเขามาแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลม
ในป 2558 ภาครัฐมีการกําหนดราคาแนะนําขั้นต่ําในการซื้อผลปาลมทะลาย ผลปาลมรวง และน้ํามันปาลมดิบ
โดยออกเปนประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) รวมทั้งสิ้นจํานวน 7 ฉบับ
(ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน”)
2. นํ้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
วัตถุดิบหลักและสินคาสําเร็จรูปสวนใหญของบริษัทถือไดวาเปนสินคาควบคุม โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตร ซึ่งราคาจําหนายจะถูกกําหนดโดยกรมการคาภายใน ทําใหบริษัทอาจไม
สามารถปรับราคาไดโดยเสรีเพื่อสะทอนตนทุนวัตถุดิบที่แทจริง นอกจากนั้น สินคาน้ํามันปาลมยังเปนสินคาที่ถูก
ควบคุมการนําเขา ทําใหการบริหารจัดการสินคาคงเหลือมีขอจํากัด การกําหนดเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามัน
ปาลมดังกลาว ทําใหผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการโรงกลั่นน้ํามันปาลมไดเคยเสนอใหกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ผอน
คลายการควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใหมีความยืดหยุนมากขึ้นตามการเคลื่อนไหวของตนทุน
น้ํามันปาลมดิบ อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเพิ่มผลปาลมเปนรายการ
สินคาควบคุมเพิ่มเติมตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมมีความผันผวนสูง บางชวง
เกิดปญหาขาดแคลนหรือบางชวงลนตลาด สงผลใหราคาสูงขึ้นหรือตกต่ํา ซึ่งจะสงผลกระทบตอเกษตรกรและ
ผูบริโภค
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทยังคง
ขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละ
ฤดูกาล ปจจุบันมีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางที่ไมเคยเปนมากอน บางปเกิดอุทกภัยอยางหนัก บางป
ประสบภัย แลง ทํา ใหป ริม าณผลผลิตที่อ อกสูตลาดมีค วามผั น ผวนในแตละป ห รือ ระหวางป ซึ่ง อาจนํา ไปสูก าร
แทรกแซงจากภาครัฐ
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การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ
- กลยุทธการแขงขัน

เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันปาลม กลยุทธที่สําคัญของบริษัทฯ
ยังคงเนนที่ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือผลิตภัณฑที่ตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันในดานราคา
กับผูผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม สวนใหญจะเปนการเจาะกลุมรานอาหารฟาสตฟูด อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอมปรุง และ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ โดยทางบริษัทมีฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสูตรพิเศษเฉพาะของลูกคาแตละ
กลุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑเดิมของลูกคาเพื่อใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น และมีนโยบายควบคุมขั้นตอนการ
ผลิต ใหผลิตภัณฑที่ไดมีมาตรฐาน บริษัทฯ จึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอยางสม่ําเสมอ
บริษัทใหความสําคัญถึงเรื่องการสรางแบรนดแทนการแขงขันเรื่องราคา ดังนั้น เราจึงมุงใชกลยุทธในการสรางความ
ตระหนักและการรับรูในตรายี่หอแกผูบริโภค โดยผลิตภัณฑน้ํามันพืชตราหยกไดตอกย้ําความเปนผูนําอันดับตนๆ ของ
ผลิตภัณฑน้ํามันพืชสําหรับปรุงอาหาร โดยไดแตกไลนผลิตภัณฑน้ํามันถั่วเหลือง ตราหยกเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค
และยั ง ได ป รับ ปรุ ง บรรจุ ภั ณฑ ใ หม ใ ห มี ค วามทั น สมั ย สวยงาม และในที่ สุด จากการที่ บริ ษั ทได ล งทุน เครื่ อ งจั ก รใหม ที่ มี
เทคโนโลยีและมาตรฐานสูงก็จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค
ไดเพิ่มขึ้น
กระแสรักสุขภาพในป 2558 มาแรง ทั้งภาครัฐ และเอกชนรณรงคใหชาวไทยใสใจรักสุขภาพ สอดคลองกับจุดยืน
ของผลิตภัณฑน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพ ตราเนเชอเรล ที่สนับสนุนใหคนไทยใสใจดูแลสุขภาพ โดยไดวางตลาดผลิตภัณฑน้ํามัน
มะพราวสําหรับปรุงอาหาร 100% และน้ํามันเมล็ดทานตะวัน 100% ซึ่งผูบริโภคใหการตอบรับเปนอยางดี โดยหลังจาก
วางตลาดแลวทางบริษัทไดทํากิจกรรมทางการตลาดเพื่อสื่อสารขอมูลสินคา และสาระความรูที่เปนประโยชนในการดูแล
สุขภาพใหกับผูบริโภคผานทุกชองทาง อาทิ สื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน รวมถึงจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ภาพลักษณน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพของเนเชอเรลไดอยางชัดเจน
ในสวนของกลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสมป 2558 ทางบริษัทไดจัดกิจกรรมเพื่อแนะนําผลิตภัณฑดารก ช็อคโก
แลต คอมพาวด ตราเดซี่ และการนําไปใชทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ ไดอยางหลากหลาย และชวยเพิ่มมูลคาใหกับเบเกอรี่
เมนูตางๆ ใหกับผูประกอบการ ผานทางกิจกรรมทางการตลาดตางๆ ไมวาจะเปน การจัดสัมมนาเบเกอรี่, การจัดเวิรกช็อป
รวมถึงการจัดรายการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดังกลาว ซึ่งผูบริโภคใหการตอบรับเปนอยางดี ชวยตอกย้ําความเปนผูนําใน
กลุมผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัทไดอยางตอเนื่อง
- ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป 2522 จึงทําใหบริษัทฯไดรับความเชื่อถือและมีความสัมพันธอันดีกับลูกคา ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่เชื่อถือ โดยในปจจุบัน บริษัทมี
ระบบมาตรฐานตางๆ 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) ระบบ
มาตรฐานตางๆ ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา โดยเนนที่ความเอาใจใส
และความรับผิดชอบตอลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาตรงตามเวลา ทําใหไดรับความไววางใจ
จากลูกคาเปนอันมาก
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ในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการขายสินคาใหกับลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการ
ขาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการสัมมนาใหความรูในเรื่องการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ เชน วิธีการทําขนมชนิด
ตางๆ แกลูกคาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดเปนประจําทุกป ซึ่งเปดโอกาสใหบริษัทฯ ไดพบปะกับลูกคาและได
ทราบถึงปญหาที่ลูกคาประสบในการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานขายของบริษัทฯ และผูเชี่ยวชาญทางดาน
โภชนาการสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาใหใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและระดับราคาที่ตรงกับความตองการใช
งานของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑไขมันพืชผสมและเนยเทียม ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดจําหนาย
ไขมันพืชผสมและเนยเทียมหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติการใชงานแตกตางกัน ภายใตเครื่องหมายการคาที่ตางกัน นอกจากการ
จัดสัมมนาแลว บริษัทฯ ยังมีการจัดใหลูกคามาเยี่ยมชมการผลิตที่โรงงานอยางสม่ําเสมอ
ลูกคาของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ตามวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑดังนี้
1.

รานคาสง (ยี่ปว) รานคาปลีก หางสรรพสินคา

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันเมล็ดทานตะวัน และน้ํามันขาวโพด
โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด ถุง และปบ ซึ่งจะไดนําไปจําหนายตอใหกับผูบริโภคขั้นสุดทาย นอกจากนี้ยังมีสินคาของ UFC ซึ่ง
บริษัทฯเปนตัวแทนจําหนายสินคา ไดแก ผัก และ ผลไม บรรจุกระปอง น้ําผลไม บรรจุกระปอง และ UHT และกาแฟบรรจุ
กระปอง ซึ่งทําจากกาแฟสดคั่วบดพันธุอาราบิกา
ลูกคารานคาสง (ยี่ปว) รานคาปลีก หางสรรพสินคา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 2,000 กวาราย พนักงานขายของ
บริษัทฯ ที่ดูแลจะแบงเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกจะรับผิดชอบพื้นที่ขายในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล สวนอีก
กลุมหนึ่งจะรับผิดชอบพื้นที่ในตางจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่อื่นที่มีบทบาทในเรื่องการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน
พนักงานตรวจสินคา และพนักงานแนะนําสินคาประจําหางสรรพสินคาอีกจํานวนหนึ่ง พนักงานขายจะออกเยี่ยมเยียนลูกคา
สม่ําเสมอ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง สําหรับลูกคาแตละราย เพื่อไปรับคําสั่งซื้อและติดตามความคืบหนาของสภาพตลาดอยาง
ใกลชิด
2.

รานเบเกอรี่และภัตตาคาร

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมโอเลอีนขนาดบรรจุปบ ไขมันพืชผสม เนยเทียม Hydrogenated Fat
และ น้ํามันมะพราว ลูกคาประเภทรานเบเกอรี่และภัตตาคาร สวนใหญจะอยูในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พนักงาน
ขายจะออกเยี่ยมลูกคาอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง สําหรับลูกคาแตละราย เนื่องจากจํานวนครั้งของการสั่งซื้อผลิตภัณฑของ
บริษัทลูกคาในกลุมนี้จะถี่กวาลูกคากลุมอื่น
3.

รานอาหารฟาสตฟูดและลูกคาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑหลักในกลุมนี้ ไดแก น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ น้ํามันปาลมโอเลอีนบรรจุถังและบรรจุปบ ซึ่งมีหลายขนาด
รวมทั้งบรรจุแทงค นอกจากนี้ยังมีน้ํามันปาลมสเตียรีน Hydrogenated Fat ไขมันพืชผสม เนยเทียม และผลิตภัณฑของ
UFC เชน ขาวโพดหวาน ซุปขาวโพด และผลไมรวม โดยลูกคาจะสั่งใหบริษัทฯ ผลิตสินคาใหตามคุณสมบัติพิเศษ เพื่อใหได
มาตรฐานตามที่กําหนดใหใชกับผลิตภัณฑของลูกคาแตละราย แตละ Franchise หรือสาขาของรานอาหารฟาสตฟูดทั่วโลก
เนื่องจากลูกคากลุมนี้ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการเปนหลัก และจะเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหเพียง
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ไมกี่ราย ดังนั้นโอกาสในการสูญเสียลูกคาในกลุมนี้ของบริษัทฯ จึงมีคอนขางนอย นอกจากนั้นลูกคาในกลุมนี้ยังจัดเปน
ลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯ อีกดวย
- การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายเอง โดยผานทางกลุมรานคาสง รานคาปลีก และหางสรรพสินคา กลุมรานอาหาร เบเกอรี่
ภัตตาคารฟาสตฟูด กลุมลูกคาอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมสบู แชมพู จากการที่บริษัทฯ เปนผูจัด
จําหนายสินคาโดยตรง ทําใหสามารถดูแลและใหบริการแกลูกคาในทุกพื้นที่ไดอยางทั่วถึง และสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังทําใหบริษัทฯ ไดดําเนินการทางการตลาดไดอยางคลองตัวมากขึ้นรวมไป
ถึงการวางแผนการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
- สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศในระยะ 3 ปที่ผานมา

การจําหนายในประเทศ
การจําหนายตางประเทศ

2558
97.01 %
2.99 %

2557
95.53 %
4.47 %

2556
95.57 %
4.43 %

ผลิตภัณฑน้ํามันปาลมสวนใหญเปนการจําหนายในประเทศ สําหรับการจําหนายตางประเทศจะผานนายหนา
ตัวแทน ซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศสิงคโปร ประเทศที่สงออก ไดแก จีน อินเดีย มาเลเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เปน
ตน
ในสวนของผลิตภัณฑของผัก, ผลไม, เครื่องดื่มและซอสเปนการจําหนายในประเทศ และตางประเทศ ในสัดสวน 36
: 64 โดยมีการจําหนายไปยังประเทศญี่ปุน อเมริกา และยุโรป เปนตน

ข.

ภาวะการแขงขัน
โครงสรางของอุตสาหกรรม

การปลู ก ปาลม น้ํา มั น ในประเทศไทยเริ่ม ตั้ งแต สมั ยก อ นสงครามโลกครั้ง ที่ส อง โดยเริ่ ม ปลู ก ประมาณพั น ไร มี
วัตถุประสงคเพื่อการคาเปนครั้งแรก และตอมาไดมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกทั้งจากภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา จนถึงชวง
30 ป ที่ผานมา เกษตรกรรายยอยใหความสําคัญกับการปลูกปาลมอยางจริงจังและไดรับการพัฒนาเขาสูระบบการคาและ
อุตสาหกรรมมากขึ้น ปจจุบันไทยเปนประเทศหนึ่งในผูผลิตปาลมน้ํามันที่สามารถผลิตใชอยางเพียงพอภายในประเทศ และ
สามารถสงออกไดบางสวนเทานั้น
โครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก เกษตรกรผูปลูกปาลม โรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผูบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแตละสวนจะมี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในปจจุบันไดเกิดความตองการใชน้ํามันปาลมจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลขึ้นมา
ในระบบ ทําใหอาจเกิดความไมสมดุลระหวางความตองการใชไบโอดีเซลและอุปทานของน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภค ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอราคาน้ํามันปาลมไดเชนกัน สําหรับปจจัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาในประเทศ ไดแก
ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผล
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โดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ และนํามา
ผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมที่สามารถบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงและการควบคุม
ราคาของกรมการคาภายในเปนหลัก
สําหรับปริมาณผลปาลมสดซึ่งเปนวัตถุดิบนั้น ประเทศไทยยังไมมีการนําเขาผลปาลมสด แตมีการสงออกเปนบางป
ซึ่งเปนปริมาณที่ไมมากนัก ดังนั้นผลผลิตปาลมน้ํามันเกือบทั้งหมดจึงถูกนํามาใชตอในอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลมและ
สวนนอยใชเปนเมล็ดพันธุ ผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเปนสําคัญ สงผลใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
จาก 45,890 ตันในป 2520 เปน 1.3 ลานตัน และ 12 ลานตัน ในป 2534 และ 2558 ตามลําดับ ผลผลิตจากอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม คือ น้ํามันปาลม สําหรับกากของเมล็ดในปาลมถือเปนผลพลอยไดในการผลิต เนื่องจากมีมูลคาทางการคาต่ํา
โดยนําไปใชเปนอาหารสัตว น้ํามันปาลมที่ไดจากโรงงานสกัดเปนน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมจะนําไปใชทดแทนกับน้ํามันมะพราวไดเปนอยางดี นั่นคือการนําไปใชในการทําสบู และผงซักฟอก น้ํามันเมล็ดใน
ปาลมสกัดไดเฉพาะในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมขนาดใหญที่มีการแยกเอาเมล็ดในปาลมออกมาจากเสนใยของผลปาลมเทานั้น
สวนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบน้ํามันจากผลปาลมทั้งทะลายโดยไมมีการแยกเปลือกและเมล็ดใน น้ํามันปาลมดิบที่ไดก็จะ
เปนน้ํามันผสม
สําหรับเศษวัสดุเหลือจากขบวนการผลิต คือ เสนใยของผลปาลม กะลาปาลม และทะลายปาลมเปลา โดยเสนใยของ
ผลปาลมและกะลาปาลม ทางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา เพื่อผลิตไฟฟาใชในโรงงานเองเกือบ
ทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม ราคาของกะลาปาลมในปจจุบันมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามัน
ปโตรเลียมที่มีราคาสูงขึ้น สงผลใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลมนํากะลาปาลมออกขายแทนการนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา
ทั้งนี้เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหมอไอน้ําเพื่อใหสามารถใชทะลาย
ปาลมเปลาเปนเชื้อเพลิงได แทนการใชเสนใยของผลปาลมเพียงอยางเดียว การใชพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ดังกลาว สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันปโตรเลียมลงได นอกจากจะเปนการลดตนทุนในการผลิตน้ํามันปาลมดิบแลว ยัง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษพลังงานอีกดวย
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ภาพรวมป 2558
ป 2558

ปริมาณการผลิต (เมตริกตัน)
ผลปาลมสด น้ํามันปาลมดิบ

ราคา (บาทตอกิโลกรัม)
ผลปาลมสด น้ํามันปาลมดิบ

ไตรมาสที่ 1

2,326,485

363,059

5.82

33.46

ไตรมาสที่ 2

4,245,500

713,767

4.51

26.58

ไตรมาสที่ 3

2,958,550

533,100

3.90

24.34

ไตรมาสที่ 4

2,437,940

458,548

4.38

24.96

รวม

11,968,475

2,068,475

ที่มา : ตัวเลขจากกรมการคาภายใน
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เหตุการณสําคัญ
ปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมดิบในเดือน
ม.ค.เหลือเพียง 117,197 ตัน รัฐบาล
อนุมัติใหนําเขา CPL 50,000 ตัน
ผลผลิตปาลมสดสูงสุดในเดือน พ.ค. ที่
1.57 ลานตัน ราคาตกต่ํา รัฐบาลออก
ประกาศ ส.กกร. กําหนดราคาแนะนํา
ฉบับแรก
ในขณะที่ อคส.ประกาศรั บซื้ อน้ํ ามั น
ปาลมดิบจํานวน 100,000 ตันจากโรง
สกัดฯ เพื่อดูดซับน้ํามันปาลมสวนเกิน
ในเดือน ส.ค. ราคาน้ํามันปาลมดิบใน
ตลาดโลกออนตัวต่ําสุดที่ 1,867 ริง
กิตตอตัน ในขณะที่ปริมาณสต็อค
น้ํามันปาลมดิบในประเทศไทยสูงสุดที่
462,109 ตั น รั ฐ บาลออกประกาศ
ส.กกร. จํานวน 2 ฉบับ
ปริ ม าณผลผลิ ต ปาล ม สดในประเทศ
ลดลงอยางเห็นไดชัด
ปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมของประเทศ
มาเลเซี ย สู ง สุ ด เป น ประวั ติ ก ารณ ที่
2.91 ล า นตั น ในเดื อ น พ.ย. ราคา
น้ํ า มั น ดิ บ เบรนท (Brent) และเวสต
เท็กซัส (WTI) ลดลงต่ําสุดในรอบ 11
และ 6 ปตามลําดับ รัฐบาลออก
ประกาศ ส.กกร. จํานวน 4 ฉบับ
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ภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมป 2558 นับวามีความผันผวนอยางยิ่ง ปริมาณผลผลิตปาลมสดโดยรวมในป 2558 มี
จํานวนใกลเคียงกับผลผลิตในป 2557 ที่ 12 ลานตัน ในขณะที่ปริมาณผลผลิตในแตละเดือนยังคงผันผวน โดยมีผลผลิตปาลม
สดต่ําสุดในเดือนมกราคมที่ประมาณ 4 แสนตันและสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1.57 ลานตัน รูปแบบการเคลื่อนไหวของ
ราคาในประเทศในป 2558 คอนขางแตกตางจากในอดีต ที่สวนใหญราคาต่ําสุดจะปรากฏอยูในชวงไตรมาสที่ 2 ของแตละป
เนื่องจากเปนชวงที่ผลผลิตออกสูตลาด

รูปที่ 2 : ปริมาณและราคาผลปาลมสดรายเดือน

ที่มา : กรมการคาภายใน

ผลผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งประเทศในป 2558 อยูที่ 2,068,475 ตัน (2557 : 2,000,610 ตัน) อัตราการสกัดน้ํามัน
(Oil Extraction Rate : OER) โดยเฉลี่ยทั้งปอยูที่รอยละ 17.53 (2557 : รอยละ 17.18) อัตราการสกัดน้ํามันที่วัดไดนั้นต่ํากวา
มาตรฐานทั่วไป เนื่องจากมีการแขงขันกันในระดับสูงเพื่อซื้อผลปาลมสดและการประกอบกิจการของลานเทปาลมน้ํามัน
เกิดขึ้นอยางเสรี โดยไมมีมาตรการใดๆ เขามาควบคุมดูแล ซึ่งทําใหจํานวนลานเทอิสระเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันลาน
เทมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 แหงทั่วประเทศ
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รูปที่ 3 : ปริมาณการผลิต และอัตราการสกัด
น้ํามันปาลมดิบ (OER) รายเดือน

ที่มา : กรมการคาภายใน

การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศเฉลี่ยรายเดือนในป 2558 อยูในชวงระหวาง 21.50 – 36.39 บาท
ตอกิโลกรัม (2557 : 24.27 – 34.50 บาทตอกิโลกรัม) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยู
ระหวาง 3.56 – 6.31 บาทตอกิโลกรัม (2557 : 3.91 – 6.09 บาทตอกิโลกรัม) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคา
เฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 4.65 และ 27.33 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ (2557 : 5.00 และ 28.57 บาท
ตอกิโลกรัม)
รูปที่ 4 : ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม.
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

ที่มา : กรมการคาภายใน
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เหตุการณดังกลาว ทําใหประเทศไทยสงออกไมได เกิดสต็อคน้ํามันปาลมสะสม และนําไปสูแรงจูงใจในการลักลอบ
นําน้ํามันปาลมราคาถูกเขามาโดยผิดกฏหมาย ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2558 อยูที่
334,692 ตัน เมื่อเทียบกับ 167,591 ตัน ณ สิ้นป 2557
รูปที่ 5 : ปริมาณน้ํามันปาลมดิบคงเหลือและ
การเคลื่อนไหวของราคารายเดือน

ที่มา : กรมการคาภายใน

เหตุการณสําคัญ
(1) ป 2558 เปนปที่รัฐบาลเขาแทรกแซงตลาดปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางตอเนื่อง โดยการกําหนดราคาแนะนําขั้นต่ํา
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ดังนั้น ราคาที่ควรเคลื่อนไหวไปตามกลไกตลาดสะทอน
อุปสงคอุปทานที่แทจริงจึงถูกบิดเบือน และยังเกิดความแตกตางระหวางราคาในประเทศและตลาดโลกในระดับสูง ใน
ระหวางป ภาครัฐมีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) รวมทั้งสิ้น
จํานวน 7 ฉบับ เพื่อกําหนดราคาแนะนําขั้นต่ํา
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รูปที่ 6 : ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวา
ดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.)

ประกาศ ลงวันที่

จํานวนวันที่
มีผลบังคับใช

20 พ.ค. 2558
8 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
21 ต.ค. 2558
11 พ.ย. 2558
4 ธ.ค. 2558
28 ธ.ค. 2558

90
30
30
30
30
30
30

ราคาแนะนําขั้นต่ําในการรับซื้อ (บาทตอกิโลกรัม)
ผลปาลมทะลายและ
ผลปาลมรวง (OER 17%)
4.20
3.20
3.50
3.80
4.20
4.40
4.60

น้ํามันปาลมดิบ
26.20
20.30
22.08
23.84
26.20
27.37
28.55

จากประกาศดังกลาวขางตนมีผลใหประเทศไทยสูญเสียศักยภาพในการสงออกน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งในป 2557 มีจํานวน
167,060 ตัน ปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมดิบทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากเดือนกุมภาพันธ 2558 ซึ่งมีประมาณ
155,870 ตัน เปน 384,798 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2558
ดังนั้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 องคการคลังสินคา (อคส.) ไดออกประกาศรับซื้อน้ํามันปาลมดิบ ป 2558 ตาม
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบปริมาณ 100,000 ตัน ใน
ราคา 26.20 บาทตอกิโลกรัม (ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด) เพื่อดูดซับปริมาณน้ํามันปาลมดิบสวนเกินออกจากระบบ ตาม
มติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยมีระยะเวลาการ
รับซื้อน้ํามันปาลมดิบตั้งแตเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2558 ระยะเวลาระบายจําหนายและระยะเวลาโครงการตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2558 – มีนาคม 2559
แตเนื่องจากมีการกําหนดวิธีการปฏิบตั ิและเงื่อนไขที่ไมชัดเจนและไมครอบคลุมเพียงพอ อีกทั้งยังมีความลาชาไมทันตอ
สถานการณ จึงทําใหนโยบายดังกลาวไมสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมยของภาครัฐที่ตองการชวยเหลือเกษตรกรรายยอย
ตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไว ทําใหปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมดิบทั้งประเทศสะสมเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งมี
ประมาณ 384,798 ตัน เปน 449,268 ตัน ในเดือนตุลาคม 2558
และเพื่อชวยดูดซับปริมาณน้ํามันปาลมสวนเกินที่เหลือจากการบริโภคอีกทางหนึ่ง กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจ
พลังงาน จึงประกาศเพิ่มสัดสวนผสมขั้นต่ําของไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลจากรอยละ 3.5 เปนรอยละ 6.0 โดยใหมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2558 และปรับเพิ่มจากรอยละ 6.0 เปนรอยละ 6.5 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3
สิงหาคม 2558
(2) ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยต่ํากวาป 2557 โดยในป 2558 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนด
สงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) เฉลี่ยแลวทั้งปอยูที่ประมาณ
2,235 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,396 ริงกิตตอตันในป 2557 คิดเปนลดลงรอยละ 6.72 โดยแตะระดับต่ําสุดที่ 1,867
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ริงกิตตอตันเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เนื่องจากความกังวลในตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แสดงถึงภาวะออนแอของประเทศ
จีน แมวาในชวงปที่ผานคาเงินริงกิตของประเทศมาเลเซียจะออนคาลงมารอยละ 30 ซึ่งนับเปนปจจัยหนุนราคาน้ํามัน
ปาลม
รูปที่ 7 : ราคาน้ํามันปาลมในประเทศมาเลเซีย
รายเดือน

Source: http://www.indexmundi.com

(3) ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือของทั้งประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียอยูในระดับสูงมาก โดยในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณ
น้ํามันปาลมคงเหลือของประเทศมาเลเซียอยูในระดับสูงเปนประวัติการณที่ 2.91 ลานตัน เนื่องจากอุปสงคจากประเทศ
อินเดีย สหรัฐฯ และจีนลดลงตอเนื่อง
รูปที่ 8 : ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือของประเทศ
มาเลเซีย
'000 ตัน
3,000
2,500

พ.ย.2558 : สูงสุดที่ 2.91 ลานตัน
2556

2557

2558

2,000
1,500
1,000
500
0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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รูปที่ 9 : ปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมดิบของ
ประเทศมาเลเซีย
'000 ตัน
2,500

2556

2557

2558

ส.ค.2558 : สูงสุดที่ 2.05 ลานตัน

2,000
1,500
1,000
500
0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ที่มา : Malaysian Palm Oil Board

(4) ปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอตลาดโดยรวม ไดแก
- ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่ออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดอุปทานสวนเกิน และเกิดแรงกดดันไปที่ราคา
น้ํามันถั่วเหลือง และตอเนื่องไปยังราคาน้ํามันปาลม
รูปที่ 10 : การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคาน้ํามันถั่วเหลืองกับน้ํามันปาลม

Source: http://www.indexmundi.com
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- ราคาน้ํามันปโตรเลียมที่ตกต่ําอยางมากในไตรมาสที่ 4 โดยสัญญาลวงหนาน้ํามัน ดิบชนิดไลตสวีตครูด หรือ
น้ํามันดิบเวสตเทกซัสของสหรัฐฯ แตะระดับต่ําสุดในรอบ 6 ปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ 35.35 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ
บารเรล
- คาเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่แข็งขึ้น จากวิกฤติปญหาหนี้สินของกรีซในไตรมาสแรกของป 2558

รูปที่ 11 : การเปรียบเทียบราคาน้ํามันประเภทอื่น

กําลังการผลิต
1. โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ : การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจาก 91 โรงในป 2556 เปนประมาณ 128
โรงในปจจุบัน ทําใหกําลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 25 - 30 ลานตัน-ผลปาลมสดตอป นับวาสูงกวาปริมาณผล
ปาลมสดที่ออกสูตลาดในป 2558 ที่ 12 ลานตันเปนอยางมาก จะเห็นวาอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ
อยูต่ํากวารอยละ 50 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมีอยูในระดับสูง สงผลตอเสถียรภาพราคาและคุณภาพ
ของผลปาลมสด ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
2. โรงกลั่นน้ํามันปาลม : ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําจํานวน 16 แหง มีกําลัง
การผลิตทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ลานตัน-วัตถุดิบตอป และอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่ประมาณรอยละ 70 ถึงแมจํานวน
ผูประกอบการจะเพิ่มขึ้นจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ เนื่องจากเปนการลงทุนที่ตองใชเงินทุนสูง และ
ตองอาศัยความรูความชํานาญและเทคโนโลยีระดับสูง แตการแขงขันในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันปาลมเริ่มมีความรุนแรง
มากขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยผูประกอบการรายใหมมักใชกลยุทธดานราคามาทําการตลาด
3. เนยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณวาอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ํากวารอยละ 50
ในปจจุบันมีผูประกอบการรายใหญในธุรกิจนี้อยูประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษัทมีสวนแบงทางการตลาดสูงสุดในสวนของ
ธุรกิจเบเกอรี่สําหรับรานคาปลีก
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คาดการณปริมาณและแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2559
สถานการณปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามันที่ออกสูตลาดลดลง และสงผลใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบลดลงไปดวยในชวง
2 เดือนสุดทายของป 2558 จะยังคงดําเนินตอไปจนกระทั่งถึงฤดูกาลใหมของผลปาลมซึ่งจะเริ่มมีผลผลิตมากขึ้นในชวงไตร
มาสแรกของป 2559
อยางไรก็ตาม คาดการณวาภาครัฐยังคงตองออกประกาศกําหนดราคาแนะนําขั้นต่ําตอไปในทุกๆ 30 วัน โดยการ
กํ า หนดราคาแนะนํ า ขั้ น ต่ํ า ดั ง กล า ว ภาครั ฐ พยายามกํ า หนดกรอบราคาตามคุ ณ ภาพของผลปาล ม กลไกตลาด และ
สถานการณปจจุบัน แตในความเปนจริง มีปจจัยทั้งในและตางประเทศที่เขามากระทบการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันปาลม
เปนจํานวนมากและตลอดเวลา ดังนั้น จึงเกิดผลกระทบที่ทําใหตลาดเกิดการบิดเบือนและถูกแบงเปน 2 ตลาด 2 ราคาอีกดวย
พื้น ที่ป ลูกปาลม น้ํา มันในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละประมาณ 3 แสนไร จากการปรับเปลี่ยนชนิดพืช ที่ป ลูก
โดยเฉพาะการโคนลมยางพารามาเปนการปลูกปาลมน้ํามันทดแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติราคายางตกต่ําเปน
เวลาติดตอกัน อยางไรก็ตาม พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการทําลายปาหรือพื้นที่สงวนของรัฐลดลงสืบเนื่องจากการเขมงวดของ
นโยบายรัฐบาล เหตุผลดังกลาวควรทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นในแตละป แตจากขอเท็จจริง ปจจัยจากสภาพอากาศยอนหลังไป
ประมาณสองปมีผลกระทบตอผลผลิตเปนอยางมาก จะเห็นไดจากปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามัน จํานวน 11.9 ลานตัน ในป
2557 ซึ่งใกลเคียงกับป 2558 ทั้งนี้ เปนผลมาจากการกระจายตัวของน้ําฝนในสองปที่ผานมาขาดความตอเนื่องตลอดจน
อุณหภูมิเฉลี่ยมีคาสูงติดตอกัน
คาดวาปริมาณผลผลิตในป 2559 จะสูงขึ้น อยูที่ประมาณ 13 – 14 ลานตัน แมวาคาดการณวาผลผลิตตอไรในป
2559 จะลดลง แตจะถูกชดเชยจากจากการขยายพื้นที่ปลูกแตละปซึ่งมีผลทําใหพื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 4.5 ลาน
ไร
ในป 2559 คาดวาความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคจะมีประมาณ 1 ลานตัน ใกลเคียงกับป 2558 สําหรับ
ความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อผลิตไบโอดีเซล ยังคงขึ้นอยูกับราคาน้ํามันปโตรเลียมและราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศเปน
หลัก หากในระยะยาวราคาน้ํามันปโตรเลียมโดยเฉลี่ยทรงตัวอยูในระดับไมเกิน 40 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล นโยบายของ
กระทรวงพลังงานที่จะบังคับใช B10 และ B20 อาจตองชะลอออกไปหรือไม ในป 2559 จึงมีความเปนไปไดวาสัดสวนการ
ผสมน้ํามันปาลมในน้ํามันดีเซลจะยังคงอยูที่รอยละ 6.5 ตลอดทั้งป ซึ่งก็จะทําใหปริมาณความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลอยูที่ประมาณ 8 แสนตัน
โดยรวมแลว การเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศในป 2559 คาดวาจะยังคงเกิดสวนตางของราคาใน
ระดับสูง โดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาน้ํามันปาลมดิบตลาดโลก โดยอยูที่ระดับ 25-26 บาทตอ
กิโลกรัม และราคาผลปาลมสดที่ประมาณ 4.00-4.50 บาทตอกิโลกรัม ตราบใดที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมโดยเฉลี่ยทรงตัวอยูใน
ระดับไมเกิน 60-70 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล และราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยในป 2559 คาดวาจะอยูที่
ประมาณ 2,400 ริงกิตตอตัน ปรับตัวสูงขึ้นจากป 2558 ประมาณรอยละ 10
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ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของโลกในป 2559
1.ราคาน้ํามันปโตรเลียม : การดิ่งลงของราคาน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งลดลงไปที่ระดับต่ํากวา 30 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ
บารเรลในชวงปลายป 2558 ไดสรางความกดดันมายังตลาดน้ํามันปาลมทันที การประกาศกลับมาของประเทศอิหรานที่จะ
เพิ่มการผลิตน้ํามันดิบเขามาในระบบ ทําใหมีแนวโนมวาราคาน้ํามันปโตรเลียมนาจะยังคงอยูในระดับต่ําตอไป ทางดานอุป
สงค ตองรอดูวาเศรษฐกิจประเทศจีน ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับสองของโลกและยังเปนประเทศที่ใชน้ํามันมากที่สุดเปนอันดับ
สองของโลก จะสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วหรือไม และหากเศรษฐกิจจีนยังไมฟนตัว โอกาสที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมจะ
ปรับตัวสูงขึ้นก็นาจะเกิดขึ้นไดยาก
2. ปรากฏการณเอลนีโญ : ยังคงมีการคาดการณถึงภาวะแหงแลงอันจะเกิดจากปรากฏการณเอลนีโญในป 2559
แมวาในขณะนี้ยังไมสามารถประเมินความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นไดแนชัด อยางไรก็ตาม คาดวาจะสงผลเพียงเล็กนอยตอราคา
น้ํามันปาลม เนื่องจากปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมของโลกทรงตัวอยูในระดับสูง แตมีความเปนไปไดวาสถานการณราคาน้ํามัน
ปาลมดิบในตลาดโลกในชวงครึ่งปแรกของป 2559 อาจจะปรับตัวสูงขึ้นไดจากกระแสขาวดังกลาว
3. ราคาของ seed oil : แนวโนมขาขึ้นของราคาน้ํามันปาลมดิบอาจถูกจํากัดโดยราคาของ seed oil ในกลุมประเทศ
ในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่คาดวายังคงทรงตัวอยูในระดับต่ําตลอดทั้งป
4. โครงการบังคับใชไบโอดีเซลของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย : ประเทศมาเลเซียมีแผนบังคับใช B10
ทดแทน B7 ภายในเดือนตุลาคม 2559 สวนประเทศอินโดนีเซีย ก็มีไดประกาศจัดสรรการใชไบโอดีเซลในปริมาณ 1.86 ลาน
กิโลลิตรในชวงเดือนพฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559 เพื่อระบายสต็อคน้ํามันปาลมในระบบออกไป โดยจะมีการนําภาษี
สงออกน้ํามันปาลมมาเปนกองทุนอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในประเทศที่ใชน้ํามันปาลมในสัดสวนที่สูงขึ้น
5. การจัดตั้งสภาประเทศผูผลิตน้ํามันปาลม (Council of Palm Oil Producing Countries - CPOPC) : เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2558 ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย สองผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญสุดของโลกไดลงนามในสัญญาจัดตั้งสภา
ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลม (CPOPC) มีหลักการเชนเดียวกับกลุมประเทศผูสงออกน้ํามันปโตรเลียม (Organization of
Petroleum Exporting Countries : OPEC) โดยการลงขันประเทศละ 5 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อใชในการดําเนินการดาน
ตางๆ และจะมีการชักชวนประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมอื่น ๆ อาทิ บราซิล โคลัมเบีย ไทย กานา ไลบีเรีย ไนจีเรีย ปาปวนิวกินี
ฟลิป ป น ส และอูก านดา เขา ร ว มเปน สมาชิ กเพื่ อสร า งความแข็ง แกร งในกลุม ในดา นการตอ รองทางการตลาดและสรา ง
เสถียรภาพดานราคา โดยการบริหารจัดการสต็อคน้ํามันใหมีความสอดคลองกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมที่กําลังประสบปญหาจากราคาตกต่ําและแกปญหาการทําสวนปาลมที่ไมยั่งยืน

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมน้ํามันพืช
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการ
ผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 128 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกร
เพื่อลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหมากที่สุด ทําใหบางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมี
ปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล อีก
ทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียม ก็มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบภายในประเทศเชนเดียวกัน นอกจากนั้น ความผันผวนของราคาน้ํามันปโตรเลียม
รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ ก็สงผลกระทบอยางมากตอโครงสรางราคาน้ํามันปาลมดิบของไทย ทําใหยากตอ
การคาดการณทิศทาง
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ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่องของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง
ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ตามมาอีกหลายประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) แมวาในปจจุบัน
อุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเริ่มมีมากขึ้น แตการผันผวนของปริมาณ
และราคาน้ํามันปาลม ยังคงเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอไป
การเปดเสรี AEC นั้นจะเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาวะความผันผวนของตลาดน้ํามันปาลมในประเทศได ในระยะ
ยาว บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพและกลไกตลาดของ AEC ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยใหเติบโต
อยางยั่งยืน เนื่องจาก AEC สามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชเทคโนโลยี่
ระดับสูง ซึ่งเปนโครงการลงทุนขนาดใหญเพื่อการประหยัดตอขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล
อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อุตสาหกรรมผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการผลิตน้ํามันปาลม ซึ่งใชเปนวัตถุดิบ
ที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก โรงงานทําขนมปง โรงงานทําขนม ขบเคี้ยว รานเบเกอรี่ และรานอาหารฟาสตฟูต ซึ่ง
การเติบโตของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสม จะมีความสัมพันธโดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากการ
ประมาณการของบริษัทฯ การขยายตัวของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสมอยูในอัตราที่สูงกวาอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP GROWTH) ของประเทศไทย
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรไทย ก็เปนปจจัยที่สําคัญของการขยายตัวของตลาด
เนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยในปจจุบันผูบริโภคไดหันมาบริโภคเคก ขนมปงชนิดตางๆ ไอศครีม และอาหารประเภท
ทอดจากรานอาหารฟาสตฟูด เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งอาหารกลุมดังกลาวตองใชเนยเทียมและไขมันพืชผสมเปน
วัตถุดิบหลัก อนึ่งภาวะตลาดของเนยเทียมและไขมันพืชผสมโดยทั่วไปจะมียอดขายที่สูงในชวงไตรมาสที่ 4 ของป ซึ่งเปนชวง
เทศกาลเฉลิมฉลองตางๆ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เปนผลพลอยไดจากการกลั่นน้ํามัน
ปาลมดิบ ดังนั้น ผูผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมดิบเองจะมีขอไดเปรียบมาก เมื่อเทียบ
กับผูผลิตที่จะตองไปซื้อวัตถุดิบจากโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งนอกจากจะมีปญหาดานการกําหนดราคาแลว ยังมีปญหาที่ไม
สามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดสงวัตถุดิบที่แนนอนอีกดวย
ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ ในเรื่องกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืช
ผสมที่มีคุณภาพตางกันในชวงเวลาอันจํากัด ทําใหบริษัทฯ สามารถบริการลูกคาไดอยางทั่วถึงทันตามกําหนดเวลา เนื่องจาก
การจําหนายสินคาประเภทนี้ขึ้นอยูกับเทศกาล นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยลูกคา และรวมถึงความสม่ําเสมอของคุณภาพของสินคา ก็
ยังเปนปจจัยที่สําคัญของการแขงขันในอุตสาหกรรมอีกดวย
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 สงผลใหการ
คาดการณดานราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาลเปนไปไดยาก อีกทั้งปญหาดานคุณภาพของวัตถุดิบที่
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ไมสามารถควบคุมได ตลอดจนการคาดการณอุปสงคและอุปทานของสินคาในระดับที่เหมาะสม ที่สอดคลองกับกําลังการผลิต
และแผนการตลาดจึงทําไดยาก การแขงขันในปที่ผานมาจะเปนการแขงขันดานราคาเปนหลัก ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงตองมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดตนทุนในการผลิตสินคาใหสามารถ
แขงขันในตลาดได โดยรักษามาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคตลอดไป
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- เครื่องดื่มน้ําผลไม
น้ําผลไมเปนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปประเภทหนึ่ง ที่มีความสําคัญตอประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่
ผลผลิตผลไมสดมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด ซึ่งทําใหระดับราคาตกต่ํา และเกิดความสูญเปลาจากการเนาเสีย
ไดงาย ดังนั้นการนําผลไมสดดังกลาวมาแปรรูปเปนน้ําผลไมจะทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรให
สูงขึ้น และลดความเสียหายที่เกิดจากขอจํากัดของอายุการเก็บรักษาลงได
ตั้งแตอดีตตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวไมสูงมากนัก ดวยเหตุผลที่วาผลไมสดใน
ประเทศมีอยูมากมายหลายชนิดและมีใหรับประทานตลอดทั้งป เมื่อตองการดื่มน้ําผลไมผูบริโภคเองก็สามารถนําผลไมสดมา
คั้นดื่มเองได แตดวยภาวะเศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป ความเรงรีบ ความหวงใยในสุขภาพและการ
ขยายตัวของประชากร พรอมกับความสะดวกสบาย กลายเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหธุรกิจน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศ
เติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับ กระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอนามัยขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมผูรัก
สุขภาพทั้งหลาย น้ําผลไมพรอมดื่มจึงกลายมาเปนสินคาที่เขามาแทรกสวนแบงการตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลที่ไดรับ
ความนิยม ตอบรับกระแสชีวจิตที่เขมขนดวยคุณภาพในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได ดังนั้น น้ําผลไมจึงเปนเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่
ไดรับความนิยมคอนขางมากอีกประเภทหนึ่งในปจจุบัน ทําใหมีผูผลิตสนใจที่จะเขาสูตลาดน้ําผลไมกันเปนจํานวนมาก สงผล
ใหตลาดน้ําผลไมในปจจุบันเกิดการแขงขันที่สูงมากขึ้น ดานการนําเขาเครื่องดื่มน้ําผลไมนั้น ยังมีสัดสวนที่นอยอยูเมื่อเทียบ
กับความตองการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังมีความสามารถในการผลิตเพื่อรองรับกับความตองการ
ภายในประเทศ 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 และเปนคูคาใหมๆ ของ
ประเทศไทยมากขึ้น
แมวาความตองการเครื่องดื่มน้ําผลไมของตลาดตางประเทศจะมากขึ้นก็ตาม แตภาวะการแขงขันเพื่อสงออกไป
ตางประเทศนั้นก็รุนแรงมากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากการเปดเสรีในภูมิภาคตาง ๆ ตามเงื่อนไขของ องคการการคาโลก
(WTO) เขตการคาในอาเซียน (AFTA) และ เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งหากผูผลิตในประเทศไทยไมสามารถ
แกไขปญหาการผลิตและการตลาดภายในประเทศได ก็อาจทําใหศักยภาพการแขงขันเครื่องดื่มน้ําผลไมของไทยลดลง โดยใน
ปจจุบันคูแขงที่สําคัญของธุรกิจประเภทนี้ของไทย 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
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2. น้ําผลไม 25 - 50 % เชน น้ําฝรั่ง และน้ํามะมวง ซึ่งไมสามารถผลิตเปนน้ําผลไมพรอมดื่ม 100 % ได
ตองนํามาเจือจางและปรุงแตงรสชาติกอน
3. น้ําผลไม ต่ํากวา 25 %
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 เนื่องจากปจจุบันคนไทยยังคงมี
ปริมาณการบริโภคน้ําผลไมนอยมาก หรือเฉลี่ยคนละ 2 ลิตรตอป
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผลไมยังคงมีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัยทางการตลาดหลายดาน เชน การ
จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การขยายชองทางการจัดจําหนายใหกวางขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความหลากหลายของชนิด
สินคาทั้งในดานรสชาติ ขนาดบรรจุ และดานราคา เปนตน ประกอบกับ กระแสความใสใจในสุขภาพของผูบริโภคที่ยังคงอยู
อยางตอเนื่อง และภาวะความเรงรีบของวิถีชีวิตปจจุบัน ทําใหผูบริโภคไมมีเวลา ดังนั้นแนวโนมของเครื่องดื่มน้ําผลไมทุกชนิด
เชน น้ําฝรั่ง น้ํามะขาม น้ําลิ้นจี่ จะมีแนวโนมที่ดี อยางไรก็ตาม การแขงขันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งดานราคาและที่ไมใช
ราคา เชน การแขงขันในลักษณะการออกสินคาใหมๆ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อ
ตาง ๆ เปนตน
- เครื่องดื่มกาแฟกระปอง
กาแฟกระปองมีมูลคาตลาดประมาณ 6,000 – 6,500 ลานบาท อัตราการเติบโตประมาณรอยละ 8-10 โดยมีเบอรดี้
เปนผูนําตลาดมีสวนแบงประมาณรอยละ 71 และเนสกาแฟประมาณรอยละ 26 ดานภาวการณแขงขันในตลาดกาแฟกระปอง
เปนไปอยางรุนแรง โดยผูประกอบการพยายามผลักดันใหตลาดมีการขยายตัวจากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ เพิ่ม
รสชาติเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค และการกระจายสินคา ซึ่งเปนกลยุทธในการเจาะตลาดใหถึงกลุมเปาหมายมากที่สุด
และรวดเร็วที่สุด จากการแขงขันที่เขมขนของตลาดภายในประเทศ ทําใหผูผลิตกาแฟกระปองบางรายหันไปหาตลาดสงออก
โดยผูประกอบการเนนการสงออกไปจําหนายยังภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอินโดจีน เนื่องจากมีรสนิยมในการบริโภคกาแฟ
ใกลเคียงกับตลาดในประเทศไทย
อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส
มูลคาตลาดเครื่องปรุงรสอาหารมีขนาดใหญประมาณ 9,700 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวของตลาดในแตละป
เฉลี่ยรอยละ 10 ตลาดเครื่องปรุงรสอาหารสามารถแยกออกไดเปนประเภทใหญๆ คือ น้ําปลา ซอส เครื่องแกง ผงปรุงรส
และเครื่องปรุงรสอาหารอื่นๆ โดยเฉพาะซอสหอยนางรมหรือน้ํามันหอย ในดานการแขงขัน บริษัทฯ จะเนนที่ความแข็งแกรง
ของตราสินคา และจุดเดนของผลิตภัณฑในการสรางตลาดใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในดานคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ
เตาเจี้ยวเต็มเม็ด น้ําจิ้มสุกี้ น้ําจิ้มไก และซอสหอยนางรม
ปจจุบันกระแสความนิยมบริโภคเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหตลาดเครื่องปรุงรสอาหาร
ขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากคนไทยยอมรับและบริโภคเครื่องปรุงรสที่มีความหลากหลายมากขึ้น สวนตลาดในตางประเทศ
ความนิยมเครื่องปรุงรสอาหารจากประเทศไทยเริ่มขยายตัวไปสูการวางจําหนายบนชั้นในซุปเปอรมารเก็ตใหญๆ จากที่เคย
จํากัดตัวอยูในรานขายของชําของชาวเอเชีย เนื่องจากชาวตางชาติหันมานิยมรับประทานอาหารไทยมากขึ้น รวมทั้งการ
ขยายตัวของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารไทยในตางประเทศ ทําใหอาหารไทยเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนปจจัยหนุนให
มูลคาการสงออกเครื่องปรุงรสอาหารของไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง
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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 128 โรงงาน มี
กําลังการผลิตรวมประมาณ 25 ลานตันทะลายปาลมสดตอป
สําหรับโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ สวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจํานวน 16 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 40 ป และบริษัทฯ ยังไดมีการพัฒนา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา จึงทําใหบริษัทฯ มีสถานภาพและ
ศักยภาพในการแขงขันสูง รวมไปถึงการขยายกําลังการผลิตที่บริษัทฯ เตรียมไวรองรับกับการเปดเสรีทางการคา การ
ปรับปรุงระบบการผลิตในสวนของแผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสมจากระบบ Manual สูระบบ Automation ตลอดจนมี
แผนงานปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่โรงงานจังหวัดตรัง การผานการรับรอง
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ระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
(GMP : Good Manufacturing Practices) และการผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทั้ง
บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน Kosher ซึ่งเปนระบบคุณภาพมาตรฐานดานอาหารของชาวยิวในป 2549 โดยจะชวย
เสริมสรางศักยภาพดานการสงออกของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชระบบ SAP ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถใหขอมูลที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลสินคาคงคลัง เพื่อตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็ว และขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อใชใน
การตัดสินใจ
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย ทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางครบวงจร โดยบริษัทสามารถ
ติดตามปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาลไดอยางใกลชิด ซึ่งจะมีผลตอราคาตลาดของผลปาลมสดและราคา
ตลาดของน้ํามันปาลมดิบ ที่เปนวัตถุดิบหลักของบริษทั อีกทั้งการที่บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) หรือ UFC สงผลใหบริษัทมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่มีชองทางการกระจายสินคาในลักษณะ
เดียวกัน ทําใหบริษัทสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงานไดอีก
ดวย
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การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ก. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
- การผลิต
ปจจุบัน บริษัทฯมีโรงงานอยู 2 แหง ดังนี้
1. โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ ตั้งอยูที่ 99/9 หมู 2 ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

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

ป 2556

ป 2557

ป 2558

394,200
34,445

394,200
34,445

394,200
34,445

184,769
8,732

163,503
8,336

154,435
7,677

47
25

41
24

39
22

17
8

(12)
(5)

(6)
(8)

หมายเหตุ 1. จํานวนกะที่สามารถผลิตไดวันละ 3 กะ
2. จํานวนกะที่ผลิตจริงวันละ 2 กะ หรือ 3 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง) ขึ้นอยูกับจํานวนผลผลิต
ของผลปาลมสด

หนา 32

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ตั้งอยูที่ 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
ป 2556

ป 2557

ป 2558

368,650
236,520
43,800
34,310

368,650
236,520
43,800
35,405

375,950
236,520
43,800
35,405

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

192,416
107,875
18,630
13,380

185,855
111,692
15,063
13,767

อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

49
40
46
41

52
46
43
38

49
47
34
39

อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
แผนกกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
แผนกแยกสวนน้ํามันปาลม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

8
13
28
5

7
15
(8)
(5)

(3)
4
(19)
3

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) ขึ้นอยูกับปริมาณ
ความตองการของลูกคาในแตละเดือน
ในสวนของบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผัก ผลไม เครื่องดื่มน้ําผลไม และกาแฟ บรรจุกระปอง กลอง UHT
และขวดแกว ซอสและเครื่องปรุงรส มีโรงงานผลิต 2 แหง ตั้งอยูที่จังหวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม มีกําลังการผลิตตอป
ดังนี้
1.
ผักและผลไมบรรจุกระปองเทากับ 2,000,000 หีบมาตรฐาน
2.
น้ําผลไม
- บรรจุกระปองเทากับ 1,000,000 หีบมาตรฐาน
- บรรจุกลอง UHT เทากับ 1,500,000 หีบมาตรฐาน
3.
ซอสและเครื่องปรุงรสเทากับ 300,000 หีบมาตรฐาน
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- ประเภทและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
1.

น้ํามันปาลม

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตน้ํามันปาลม คือ ผลปาลมสด ผลของปาลมน้ํามันจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนที่ให
น้ํามัน คือ สวนที่เปนเนื้อของผล (Pericarp) ใหน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) และสวนที่เปนเนื้อในของเมล็ดในปาลมให
น้ํามันเมล็ดในปาลม (Palm Kernel Oil) อัตราการใหน้ํามันจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับพันธุ ปริมาณน้ําฝน การบํารุงรักษา
และกรรมวิธีในการสกัด โดยเฉลี่ยแลวเนื้อของผลปาลมจะมีน้ํามันอยูรอยละ 17-20 สวนเมล็ดในปาลมจะมีน้ํามันอยูรอยละ
40-45 น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) ที่สกัดไดจากผลปาลมสดยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเนื่องจากมีสิ่งเจือปนใน
น้ํามัน เชน เศษผง กาก กลิ่น เปนตน จึงตองนําไปผานขั้นตอนการกลั่น เพื่อใหไดน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (Refined Oil)
กอน จึงจะใชบริโภคหรือใชในอุตสาหกรรมได
ปจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 4.5 ลานไร โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูใน
ภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง แนวโนมพื้นที่การปลูกปาลมน้ํามันจะขยายอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในเขต
พื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการศึกษาทดลองของกรมสงเสริมการเกษตรตามโครงการพืช
พลังงาน
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯโดยคิดเปนประมาณรอยละ 85 ของตนทุน
การผลิต ซึ่งน้ํามันปาลมดิบไดจากการสกัดผลปาลมสด แหลงที่มาของวัตถุดิบของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 แหลง คือ จาก
ภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ โดยวัตถุดิบหลักมาจากแหลงภายในประเทศ ซึ่งประกอบดวย ผลปาลมสด และ
น้ํามันปาลมดิบ
ผลปาลมสดที่ใชในการผลิตไดมาจากสวนปาลมของเกษตรกรรายยอย รายใหญ และนิคมสหกรณในเขตพื้นที่ภาคใต
ของประเทศ บริษัทฯ รับซื้อผลปาลมสดปอนเขาสูโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง เพื่อผลิตเปนน้ํามันปาลมดิบ และ
ปอนเขาสูโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
น้ํามันปาลมดิบที่ใชผลิตผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ สวนหนึ่งไดจากโรงงานสกัดของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง และสวน
หนึ่งไดจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบทางภาคใตของประเทศไทย โดยในระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการซื้อวัตถุดิบ
จากผูจําหนายวัตถุดิบรายใดๆ ที่มีมูลคาเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
2.

ผักและผลไม

วัตถุดิบหลัก ที่เปนผัก นั้น ได แ ก ขาวโพด ซึ่งบริษัทยอยมีการสงเสริม การเพาะปลูก โดยใหเปน เมล็ดพัน ธุแ ก
เกษตรกร และรับซื้อในราคาประกัน ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือและแนะนําเกษตรกรในการเพาะปลูก และใหผลผลิตมีคุณภาพตามที่
บริษัทตองการ โดยมีพื้นที่สงเสริมประมาณ 19,000 ไร
ในสวนของผลไม บริษัทยอยมีการรับซื้อวัตถุดิบดังกลาวในฤดูกาลจากตัวแทนชาวสวน ในราคาตามทองตลาด
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- สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ถึงแมวาประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันแตการพัฒนาการใชประโยชนจากปาลม
น้ํามันยังคงเปนไปอยางจํากัด เนื่องจากไมมีวัตถุดิบมากพอที่จะปอนโรงงานอุตสาหกรรมตลอดทั้งป ดังนั้นน้ํามันที่ผลิตไดจะ
ถูกนําไปใชเพื่อการบริโภคเกือบทั้งหมด โดยสวนหนึ่งนําไปใชในการผลิตไบโอดีเซล การพัฒนาปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตสูง
จําเปนตองมีการจัดการอยางถูกวิธีและเปนระบบ โดยเฉพาะการจัดการสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองใชเงินลงทุนสูง
และเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ดังนั้นหากพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของไทยจะพบวายังดอยกวา
ประเทศมาเลเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญในทุกระดับการผลิต นับตั้งแตคุณภาพผลผลิตปาลมสด จนถึงขั้นตอนการผลิตน้ํามัน
ปาลม
เนื่องจากประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มีการพัฒนาปาลมน้ํามันมานาน โดยไดพัฒนาพันธุปาลม ขยายพื้นที่
เพาะปลูก และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป นอกจากนี้ทางการมาเลเซียยังใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมปาลมน้ํามันใน
ประเทศอยางครบวงจร โครงสรางการปลูกปาลมของประเทศมาเลเซีย ประกอบดวย ผูปลูกปาลมน้ํามันรายใหญทั้งภาครัฐ
และเอกชน รอยละ 90 มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีผลผลิตเฉลี่ย 3-4 ตันตอไรตอป ซึ่งสามารถ
ปอนวัตถุดิบใหกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ตลอดจนอุตสาหกรรมแปรรูปไดอยาง
สม่ําเสมอตลอดทั้งป ทําใหมีตนทุนต่ําทั้งตนทุนการผลิตผลปาลมสดและตนทุนการสกัดน้ํามันปาลม หากเปรียบเทียบกับผู
ปลูกปาลมน้ํามันของประเทศไทยรอยละ 90 เปนเกษตรกรรายยอย ที่ปลูกกันตามธรรมชาติแบบกระจัดกระจายไมมีการ
ควบคุม พันธุปาลมน้ํามันที่ใชไมมีคุณภาพ และขาดการจัดการสวนปาลมน้ํามันตามหลักวิชาการที่ถูกตอง ทําใหผลผลิตที่ได
มีคุณภาพไมเหมาะสม มีปริมาณการผลิตปาลมน้ํามันไมเพียงพอสําหรับปอนภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง และทําใหมี
ตนทุนการผลิตสูง นอกจากนี้เปอรเซ็นตน้ํามันที่ไดรับคอนขางต่ําเพียงรอยละ 13-18 ในขณะที่มาเลเซียไดรับรอยละ 20-22
อีกทั้งพื้นที่ปลูกบางสวนไมมีศักยภาพทําใหไดผลผลิตต่ํา พื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกปาลมตองมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ
1,800-2,000 ม.ม.ตอป และไมควรมีสภาพแหงแลงเกิน 2 เดือน แตพื้นที่ปลูกปาลมของไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเพียงปละ
1,800 ม.ม. นอกจากนี้การใชปุยก็อยูในอัตราต่ํา เนื่องจากขาดเงินทุนและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา การกําจัดศัตรูพืช โรค
แมลง ทําใหผลผลิตปาลมสดที่ไดมีคุณภาพไมเหมาะสมและมีปริมาณไมเพียงพอปอนโรงงาน จากขอจํากัดของวัตถุดิบสงผล
ตอเนื่องทําใหตนทุนการผลิตน้ํามันบริสุทธิ์ของไทยสูงกวาของมาเลเซีย
ในปจจุบัน การผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนและลดการพึ่งพิงการใชน้ํามันปโตรเลียม ทําใหมีความ
ตองการในน้ํามันปาลมขยายตัวขึ้น สงผลใหในบางชวงเวลาอาจเกิดการแยงชิงวัตถุดิบระหวางผูผลิตในอุตสาหกรรมน้ํามันพืช
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
ในสวนของโรงงานกลั่น น้ํ า มั น ที่นิค มอุตสาหกรรมบางปูนั้น มีวัตถุดิบหลัก คือ น้ํา มัน ปาลม ดิบ ซึ่ง เครื่องจัก ร
ดังกลา ว บริษัทฯ สามารถใช กลั่น น้ํา มันชนิดอื่น ๆ ได เชน น้ํา มันถั่วเหลือง น้ํา มันมะพรา ว น้ํา มันเมล็ดในปาลม น้ํามัน
ขาวโพด และน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน เปนตน
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- จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีทั้งหมดประมาณ 128 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 บาทตอ
กิโลกรัม อีกทั้งน้ํามันที่ไดจะเปนน้ํามันผสมระหวางน้ํามันจากเนื้อปาลมและน้ํามันจากเมล็ดในปาลม ทําใหเปนการยากที่จะ
กลั่นแยกใหเปนน้ํามันบริสุทธิ์ในขั้นตอนตอไป น้ํามันปาลมที่ผานกระบวนการนี้จึงมีคุณภาพต่ําและราคาต่ํากวาน้ํามันที่ได
จากการสกัดแยกเนื้อและเมล็ด
- สัดสวนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
ในป 2558 บริษัทฯ มีสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศมีมูลคาคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.21 ของมูลคาการซื้อ
วัตถุดิบทั้งหมด
ข. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ในกระบวนการผลิตที่โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์นั้น บริษัทฯ มีวัตถุดิบหลัก
คือ น้ํามันปาลมดิบ คิดเปนประมาณรอยละ 85 ของตนทุนการผลิต ซึ่งวัตถุดิบดังกลาวสามารถผลิตไดเปนผลิตภัณฑตางๆ
แมกระทั่งผลพลอยไดของผลิตภัณฑก็สามารถนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อขายเปนสินคาของบริษัทฯ ได
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากวัตถุดิบเหลือใชจากกระบวนการผลิตของน้ํามันปาลม จึงถือวามีนอยมาก
และเนื่องจากโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีการนิคมอุตสาหกรรมเปนผูดูแลควบคุมการ
ปลอยของเสียตางๆ ออกจากโรงงาน ในกรณีของน้ําเสียทางโรงงานก็มีการบําบัดน้ําเสียในเบื้องตนกอนที่จะมีการปลอยน้ํา
ออกสูการนิคมฯ และการนิคมฯ ก็มีบอบําบัดน้ําเสียขนาดใหญกอนปลอยลงสูที่สาธารณะอีกทีหนึ่ง ปจจุบันโรงงานไมมีปญหา
เรื่องควันดําหรือฝุนละอองที่ปลอยออกจากปลองไอเสีย เนื่องจากโรงงานไดเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซลและ
น้ํามันเตา มาใชกาซธรรมชาติทั้งหมดตั้งแตป 2540
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ สําหรับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบของบริษัทฯ ที่จังหวัดตรัง มีของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตเชน กะลาปาลม ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม เคกสลัด และขี้เถา ซึ่งโรงงานสามารถนํากากเสนใยและ
กะลาปาลมไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ํา ทะลายปาลมเปลาสามารถนําไปขายหรือแจกฟรีใหเกษตรกรนําไปเพาะเห็ด
สําหรับสลัดเคกและขี้เถาโรงงานนําไปถมที่หรือใชเปนปุย
ในสวนของมลภาวะทางอากาศ ทางโรงงานมีการดําเนินการติดตั้ง Boiler 30 ตัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟาและลด
ปญหาการเผาไหม โดยมีการตรวจติดตาม Dust Particulate Emission เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
สิ่งแวดลอม
หนา 36

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ดานมลภาวะทางน้ํา โรงงานไดมีการวางแผนการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกจากกระบวนการผลิต รวมถึงน้ําทิ้ง
จากการอุปโภคบริโภคจากบานพักพนักงาน ดังนี้
1. ควบคุมปริมาณการใชน้ําในกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดน้ําทิ้งเขาสู ระบบบําบัดน้ํา
เสีย
2. มีการนําน้ํา Condensate จากทุกสวนของโรงงานนํากลับเขามาใช ซึ่งสามารถลดการใชน้ําที่ตองเติมไปใน
กระบวนการผลิตและเปนการลดปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น
3. ทําการสรางรางรองรับน้ําฝนจากอาคารโรงงานเพื่อดึงน้ําจากสวนนี้เขาระบบน้ําดี เพื่อลดจํานวนน้ําทิ้งเขาสู
ระบบบําบัด
4. ติดตั้งระบบดักไขมันและตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียกอนปลอยสูระบบบําบัด สวนน้ํามันที่ไดจากระบบ
ดักไขมันจะสงกลับเขาสูกระบวนการผลิตใหม
5. มีการใชประโยชนน้ําที่ผานการบําบัดแลว เชน น้ําเสียจากบอสุดทายไปรดสวนปาลมของลูกคา
6. มีการจัดการใหผูรับผิดชอบในการดูแลระบบบําบัด เชน ดูแลสภาพบอบําบัด คันบอ รวมไปถึงการตรวจสอบ
ระดับน้ํา เพื่อควบคุมและดูแลมิใหน้ํามีการไหลออกสูภายนอกโรงงาน
7. มีการตรวจติดตามคุณลักษณะน้ําเสียและปริมาณน้ําเสียกอนเขาและออกสูระบบบําบัด โดยเก็บตัวอยางสง
หองปฏิบัติการวิเคราะหพรอมมีที่ปรึกษาระบบบําบัด
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 หรืออาจนําไปแปรสภาพเปนอาหารสัตว
หรือเปนปุย ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในสวนของน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต โรงงานของบริษัทยอยทุกแหงมีบอ
บําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน และมีการตรวจสอบเปนระยะๆ นอกจากนี้บริษัทยอยยังไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 จาก บริษัท SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES และ บริษัท BUREAU
VERITAS QUALITY INTERNATIONAL รวมทั้งไดรับ HACCP และ GMP “GOOD MANUFACTURING PRACTICES”
จากสํานักมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม (สมอ.)
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งานที่ยังไมไดสงมอบ
-------ไมม-ี ------
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ปจจัยความเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมและการแทรกแซงจากภาครัฐ
น้ํามันปาลมดิบนับเปนสินคาโภคภัณฑซึ่งมีราคาผันผวน ในป 2558 ราคาเฉลี่ยรายเดือน แกวงตัวอยูใน
ชวงกวางระหวาง 21.50 – 36.39 บาทตอกิโลกรัม (2557 : 24.27 – 34.50 บาทตอกิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่
27.33 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 4.34 จากป 2557 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยในตลาดโลกอยูที่ 19.24 บาทตอกิโลกรัม
ทั้งความผันผวนของราคาในประเทศในระหวางปและความแตกตางอยางมากระหวางราคาในประเทศและตลาดโลก
ลวนเปนอุปสรรคสําคัญตอการบริหารจัดการสินคาคงคลังของบริษัท นอกจากนั้น ในชวงฤดูกาลที่มีผลผลิตปาลม
น้ํามันออกสูตลาดในปริมาณมาก ปริมาณน้ํามันปาลมดิบสะสมอยูในระดับสูง ทําใหราคาผลปาลมสดและน้ํามัน
ปาลมดิบลดลงอยางมาก อาจนําไปสูเหตุการณประทวงจากเกษตรกรผูปลูกปาลม จนหลายครั้งภาครัฐตองเขามา
แทรกแซงตลาดน้ํามันปาลม
ในป 2558 ภาครัฐมีการกําหนดราคาแนะนําขั้นต่ําในการซื้อผลปาลมทะลาย ผลปาลมรวง และน้ํามันปาลม
ดิบ โดยออกเปนประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) รวมทั้งสิ้นจํานวน 7
ฉบับ ดังรายละเอียดที่กลาวไปแลว
2. นํ้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
วัตถุดิบหลักและสินคาสําเร็จรูปสวนใหญของบริษัทถือไดวาเปนสินคาควบคุม โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตร ซึ่งราคาจําหนายจะถูกกําหนดโดยกรมการคาภายใน ทําใหบริษัทอาจไม
สามารถปรับราคาไดโดยเสรีเพื่อสะทอนตนทุนวัตถุดิบที่แทจริง นอกจากนั้น สินคาน้ํามันปาลมยังเปนสินคาที่ถูก
ควบคุมการนําเขา ทําใหการบริหารจัดการสินคาคงเหลือมีขอจํากัด การกําหนดเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามัน
ปาลมดังกลาว ทําใหผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการโรงกลั่นน้ํามันปาลมไดเคยเสนอใหกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ผอน
คลายการควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใหมีความยืดหยุนมากขึ้นตามการเคลื่อนไหวของตนทุน
น้ํามันปาลมดิบ อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเพิ่มผลปาลมเปนรายการ
สินคาควบคุมเพิ่มเติมตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ เนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมมีความผันผวนสูง บางชวง
เกิดปญหาขาดแคลนหรือบางชวงลนตลาด สงผลใหราคาสูงขึ้นหรือตกต่ํา ซึ่งจะสงผลกระทบตอเกษตรกรและ
ผูบริโภค
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทยังคง
ขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละ
ฤดูกาล ปจจุบันมีความผันแปรของภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางที่ไมเคยเปนมากอน บางปเกิดอุทกภัยอยางหนัก บางป
ประสบภั ย แล ง ทํา ใหป ริ ม าณผลผลิต ที่อ อกสูตลาดมีค วามผัน ผวนในแตละปห รือ ระหว างป ซึ่ งอาจนํา ไปสู ก าร
แทรกแซงจากภาครัฐ
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ทรัพยสินทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
1)

ทรัพยสินถาวร

ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอย มีทรัพยสินที่ใชประกอบธุรกิจ สวนปาลมน้ํามัน โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบและ
น้ํามันเมล็ดในปาลม และโรงกลั่นน้ํามันปาลม ตลอดจนโรงงานผลิตผักผลไมกระปองและน้ําผลไม ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
1. ที่ดิน เนื้อที่ 38,629.01 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 220.99 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 รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
ในการเกษตรของบริษัทยอย
10. ยานพาหนะของบริษัท
11. ยานพาหนะของบริษัทยอย
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มูลคา
ประเภทการ
(ลานบาท)
ถือครองสิทธิ์
603.06 - โฉนด, นส.3ก, นส.3, นส.2,
(14.64) สัญญาซื้อขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน
31.45
โฉนด

43.53
83.18

- นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
เปนเจาของ

142.10

เปนเจาของ

5.35
501.75
103.17

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

172.08

เปนเจาของ

15.34
45.86

เปนเจาของ
เปนเจาของ
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ระเภท/ลักษณะทรัพยสิน
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ยานพาหนะของบริษัทยอย
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 - จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 1,494 ไร 1 งาน 98 ตารางวา
- อาคารและสวนปรับปรุงอาคารและงานระหวางกอสราง
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
18. 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
19. โรงงานจังหวัดเชียงใหม
- เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
20. สํานักงาน
สถานที่ตั้ง 60 ซอยบางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- สวนปรับปรุงอาคาร
- อุปกรณ เครื่องใช
21. โครงการปลูกปาลมทดแทนของบริษัทยอย
22. งานระหวางกอสรางของบริษัทยอย
23. งานระหวางกอสราง
24. งานระหวางทํา – สวน ของบริษัทยอย
รวมทรัพยสินถาวร
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มูลคา
(ลานบาท)
4.12
2.85
3.04
0.22
164.33

ประเภทการ
ถือครองสิทธิ์
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

58.25
76.48
53.68
54.32

เปนเจาของ
เปนเจาของ

24.14
147.41
161.31

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

0.18

เปนเจาของ

0.21
1.99
24.39
40.10
65.62
34.88
2,649.75

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. คอมพิวเตอร ซอฟแวร ของบริษัทยอย
รวมทรัพยสินไมมีตัวตน
3)

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

มูลคา (ลานบาท)
5
3.40
0.87
9.27

ทรัพยสินไมไดใชในการดําเนินงาน

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
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
ที่ดิน อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง 29-2-90 ไร ของบริษัทยอย
อาคารโรงงาน อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง ของบริษัทยอย
รวมทรัพยสินไมไดใชในการดําเนินงาน

มูลคา (ลานบาท)
3.08
5.48
16.33
1.50
2.05
24.40
9.20
2.98
65.02

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีการทําสัญญาเชาสวนปาลมจากบริษัทยอย คือ บริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้
ที่ตั้งของสวนปาลม
: ตําบลชัยบุรี กิ่งอําเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี
ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา สุราษฎรธานี
พื้นที่
: 16,975.25 ไร
ระยะเวลาของสัญญา
: คูสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาโดยสงเปนหนังสือบอกกลาวลวงหนา 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
: 4,294 ไร
ระยะเวลาการใชประโยชน : ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2572
บริษัทยอยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่เปนพื้นที่สัมปทานประมาณ 16,975.25 ไร คิดเปนรอยละ 41 ของพื้นที่ปลูก
ปาลมทั้งหมดของบริษัท โดยแบงเปนสวนชัยบุรีจํานวน 12,881.50 ไร ซึ่งหมดอายุสัมปทานลงในป 2558 (กําลังอยูใน
ขั้นตอนการขอตออายุ) และสวนเคียนซา 4,093.75 ไร ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานในป 2572
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5.

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวา รอยละ 5 ของ
สวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี
บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวน
สูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2) คดีที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
----------ไมม-ี --------

3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
----------ไมม-ี --------
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
สํานักงานใหญ

: บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: 0107538000568 (เดิมเลขที่ บมจ.579)
: 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
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว
มูลคาที่ตราไวหุนละ

: ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช
ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
: 820,000,000 บาท
: 820,000,000 หุน
: 1 บาท
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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 02-361 8989
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
: 51,884,757 หุน คิดเปนรอยละ 98.83
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บุคคลอางอิงอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุน
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
: 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991

2.

ผูสอบบัญชี
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: นางสาว กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4377
: บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789-90, 02-661 9192

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท : 3
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ : ไมมี
บริษัท /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถ ือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
1) หลักทรัพยของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 820 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 820 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
2) ผูถือหุน
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 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
นางสุภาภรณ สมิทธินันท
นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED, SINGAPORE BRANCH
นายนิติ จงสวัสดิ์ชัย

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
42.11
20.00
10.99
7.48
3.43
1.62
1.24
0.70
0.70
0.65

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
1
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
มีผูถือหุนตั้งแต 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 และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักของ
ประเทศมาเลเซียชื่อ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถือหุนรายใหญของ HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH
(HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือหุนโดยรวมในสัดสวนรอยละ 59.18 โดยเปนการถือหุนทางตรง จํานวนรอยละ 54 และ
ทางออมจํานวนรอยละ 5.18

3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้
ลําดับ
1
2
3

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
80.71
13.86
5.43

ชื่อผูถือหุน
นายวัง ชาง ยิง
นางสาววัง ยี ลิง
Ms. Chen Mu Hsien
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3) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินไดแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการลงทุนในอนาคตและความตองการเงินทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมี
มติเสนอใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2558 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนรอยละ 60 ของ
กําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2557 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิด
เปนรอยละ 58.8 ของกําไรสุทธิ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอย
ละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทและสภาวะทางเศรษฐกิจ
ดวย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการลงทุนในอนาคตและความตองการเงินทุน
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โครงสรางการจัดการ
1) แผนผังการจัดองคกร

ประธานกรรมการ
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการผูจัดการ
น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ

แผนกบัญชี

ฝายขาย Traditional Trade

ฝายขายอุตสาหกรรม

นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร

นางรุงนภา พนมเชิง
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คณะกรรมการ
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการผูจัดการ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ กรรมการอิสระ
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
กรรมการอิสระ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
นางสาวปยธิดา สุขจันทร
กรรมการบริหาร
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง เลขานุการบริษัทและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายปฏิบัติการ
ฝายขาย Modern
Trade/Food Solution
นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช นายสุวัฒน แพรกุลธาร

ฝายทรัพยากรบุคคล
นายวิรัตน สุวรรณรัตน

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และที่ปรึกษาฝายโรงงาน
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดขอมูลของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 1
กรรมการในบริษัทยอย ปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2

และรายชื่อของ

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
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)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (2545-2558)
ประสบการณการทํางานในปจจุบัน
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
2. นายบรรจง จิตตแจง มีประสบการณในการสอบทานงบการเงินดังนี้
ประสบการณการทํางานในอดีต
- กรรมการผูจัดการใหญบริษัท มาลีสามพรานจํากัด (มหาชน) ในชวงป 2538 - 2547
- ผูนําทีมผูบริหารดําเนินการฟนฟูกิจการบริษัทภายใตการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในชวงป 2539 - 2541 จนเปนผลสําเร็จ
ประสบการณการทํางานในปจจุบัน
- ผานหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สอบผานเปนสมาชิกอาวุโส
(Fellow Member) ของสถาบันฯ (IOD DCP 7/2001) และเปนกรรมการอาชีพ (IOD Chartered Director
Class 1/2007) ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เปนวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษัท (IOD DCP) ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแตป 2548 ถึงปจจุบัน
- กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง
ครบถวน และเปนที่เชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
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4. ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
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

หนา 53

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในป 2558 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้งและวาระพิเศษ 1 ครั้ง) โดยมี
กรรมการแตละทานเขารวมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

จํานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัง ตา เลียง

1/1

(ลาออกเมื่อ 1 เมษายน 2558)

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

4/4

(เขารับตําแหนงแทนนายวัง ตา เลียงเมื่อ 1 เมษายน2558)

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. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
9. นายอําพล สิมะโรจนา

5/5
5/5
5/5
5/5
2/5
5/5
5/5
5/5

1.4 รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร
รายชื่อผูบ้ ริ หาร

ตําแหน่ ง

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
4. นางรุงนภา พนมเชิง
5. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
6. นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร
7. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
8. นายสุวัฒน แพรกุลธาร
9. นายวิรัตน สุวรรณรัตน

กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจัดการฝายขาย Traditional Trade
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาเปนผูทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเปนกรรมการ
แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2559 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 10 ทาน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,361,600 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ตา เลียง

(ลาออกเมื่อ 1 เมษายน 2558)

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
(สิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน 2558)

กรรมการอิสระ

396,000

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรร
หา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร กรรมการกําหนดคา ตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และที่ปรึกษาฝายโรงงาน

1,005,300

(เขารับตําแหนงแทนนายวัง ตา เลียงเมื่อ1เมษายน2558) (มีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558)

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. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
9. นายอําพล สิมะโรจนา

คาธรรมเนียม
กรรมการ ป 2558
157,500

249,600
991,800
991,800
549,000
312,600
249,600
458,400

- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษัทที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในบริษัทยอย
จํานวน 5 คน เปนจํานวนเงิน 2,270,400 บาท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทจํานวน 12 คน เปนจํานวนเงิน 104,637,873 บาท*
- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษัทที่เขาไปดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษัทยอย
จํานวน 4 คน เปนจํานวนเงิน 6,865,200 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 ผูบริหารของบริ ษัท ไดรั บสิทธิ ใ นอัตราเดี ยวกั บพนัก งานอื่น ๆ
ยกเวน นายวัง ชาง ยิง ไมไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

4) เลขานุการบริษัท
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
อายุ
45 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตนทุน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 208/2015
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. 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ
108
พนักงานประจําโรงงานบางปู
336
พนักงานประจําโรงงานตรัง
99
รวมทั้งหมด
543

คน
คน
คน
คน

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 296 ลานบาท โดยมีลักษณะการจาย
ผลตอบแทนดังนี้
- พนักงานสํานักงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโบนัส
- พนักงานขายจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาคอมมิชชั่น
เบี้ยเลี้ยง คาน้ํามันรถ คาเบี้ยประกันรถ คายางรถ คาเสื่อมรถ 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 ซึ่งวาดวยระบบการจัดการอาชีว
อนามัย และความปลอดภั ย จากการทํา งาน ครอบคลุ ม แนวทางในการลดและควบคุม ความเสี่ย งอัน ตรายต อ
พนักงานและผูเกี่ยวของ 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

การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนด
ค า ตอบแทนนั้ น บริษั ทไดแ ยกเรื่ อ งการพิ จ ารณาเลือกตั้ง กรรมการ ออกจากการพิ จ ารณาค า ตอบแทน
กรรมการ โดยบริษัทไดใชบัตรลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ และเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุน
ลงคะแนนเปนรายบุคคล

¾

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

¾

เป ดเผยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัท วา ดวยเรื่องกําหนดวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุน รวมทั้ง
เปดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศและเว็บไซตของบริษัท ไมเกินวันทําการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ
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¾

ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
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
ไดกําหนดหลักเกณฑผานทางเว็บไซตของบริษทั

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
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¾

บริษัทมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
เสร็จสิ้น เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปนโดยไมตองรอถึงการ
ประชุมครั้งตอไป

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

ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ หรือเปนกรรมการที่ไมไดทําหนาที่บริหาร สําหรับตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการแบงแยกหนาที่
ใหอยางชัดเจน
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
จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 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 และการ
รวมคา หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทขอ 13 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ
5.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถที่จะมีเวลาในการทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวน
บริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่ประธานกรรมการ และ
กรรมการจะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดดังนี้
 ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท
 กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากกรรมการบริหารสวนใหญดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย บริษัทรวม
การรวมคา หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัท
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5.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวม
ค า หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ในกลุ ม บริ ษั ท ได ในกรณี ที่ เ ป น การดํ า รงตํ า แหน ง ในบริ ษั ท อื่ น
นอกเหนือจากกลุมบริษัทดังกลาวแลวจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ
5.2

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ
5.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาจเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการ
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท
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 2558 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

2557-2560

4/4

2557-2560
2557-2560

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 2558 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
ดํารงตําแหน งอยูใ นปจจุ บันประกอบดวยกรรมการที่มีค วามรู ความชํานาญครบถวนตามความ
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
• ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
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• การตลาดระหวางประเทศ
• การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ
• ความรูความชํานาญเฉพาะดานอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวาจําเปน
6. ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับการอบรมอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงการพัฒนา
ในทางธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนครั้งคราว
ในป 2558 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ

ประธานกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

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

วาระการดํารง
ตําแหนง

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม

2557-2560

1/1

2557-2560
2557-2560
2557-2560

1/1
1/1
1/1

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 2558 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง สามารถประมวล
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
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วาระการ
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
ดํารงตําแหนง วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
2556-2558
1/1
1/1

รายชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
(ลาออกเมื่อ 1 เมษายน 2558)

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

2558-2559

3/3

1/1

4/4

2558-2561
2557-2560
2558-2561
2557-2560
2557-2560
2558-2561
2556-2559
2556-2559

4/4
4/4
4/4
4/4
1/4
4/4
4/4
4/4

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

5/5
5/5
5/5
5/5
2/5
5/5
5/5
5/5

(เขารับตําแหนงแทนนายวัง ตา เลียงเมื่อ1เมษายน2558)

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
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. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
9. นายอําพล สิมะโรจนา

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดยมีการระบุวันเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
อภิปรายและขอสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย ชื่อผูจด
รายงาน และ ผูรับรองรายงาน และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว เลขานุการบริษัทจะเปนผู
จัดเก็บ เพื่อใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดยผูที่เกี่ยวของ
กรรมการที่ไมใชผูบริหารมีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย ทั้งนี้ เพื่อ
อภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มีประเด็นที่นาสนใจ และจะตองมีการแจงผลการประชุมให
กรรมการผูจัดการไดรับทราบ โดยในป 2558 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

2557

2558

10
3
3
4

3,740,400
1,202,400
126,000
84,000

3,949,200
1,202,400
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 2558 กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ไดรวมกันกําหนดคาเปาหมาย
ของตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใชในการประเมินผล
การปฏิบัติง านของกรรมการบริห าร กรรมการผูจัด การ และผู บริห ารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พิจารณา คาตอบแทนไดกําหนดใหนําผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณาคาตอบแทน
2557
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง

คาตอบแทน
(บาท)
105,313,338

จํานวน
ผูบริหาร (คน)
9

2558
คาตอบแทน
(บาท)
104,637,873

จํานวน
ผูบริหาร (คน)
12

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

2557
จํานวน
กรรมการ
4
3

2558
บาท

2,270,400
6,837,000

จํานวน
กรรมการ
5
4

บาท
2,270,400
6,865,200

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
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¾ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของมีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีขนาดของรายการมากกวาหรือเทากับ 5 ลานบาท หรือ
0.05% ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ใหจัดทํารายงานดังกลาวตามแบบฟอรมที่กําหนด และสงมอบใหเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทํา
การ นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้งใหแจงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น
¾ ใหเลขานุก ารบริษัทจั ดสงสําเนารายงานที่ไดรับตามวรรค 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 ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน กลต. ทํา หนา ที่ต รวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ เพื่ อ ให มั่น ใจวา การ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls)
ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดอนุมัติใหบริษัทวาจาง บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
จํากัด ทําหนาที่เป นหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ป สิ้นสุดสัญญา
ครั้งตอไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเงินและบัญชี ของบริษัทและ
บริษัทยอย
2. นายสุวัฒน แพรกุลธาร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับโรงงาน ของบริษัทและบริษัทยอย
3. นางสาวปยธิดา สุขจันทร เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทยอย
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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 โดยปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกันและ
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 กับสุ ขภาพ 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 รวมถึ งเนนการเติบโตและการดําเนิน 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
7 .1 รวมกิจกรรมกีฬา “กะลาเสสัมพันธ ตานยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจําป 2558”
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังสนับสนุนใหพนักงานเขารวมกิจกรรมกีฬา “กะลาเสสัมพันธ ตานยาเสพติดครั้งที่
16 ประจําป 2558” จัดขึ้นระหวางวันที่ 24 มีนาคม – 5 เมษายน 2558 โดยองคการบริหารสวนตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา
จังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน รวมถึงสถานประกอบการในพื้นที่ไดสรางเสริมพลานามัย
รางกาย มีความสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด
7.2 รวมปลอยพันธุปลาเนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังไดรวมกับตําบลควนกุน จัดกิจกรรมปลอยพันธุปลาคืน
สูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม ณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมูที่ 2 ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายกเทศมนตรี ตําบล
ควนกุน เปนประธานในพิธี
7.3 กิจกรรมทําปุยหมักเพื่อชุมชนหัวสะพาน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังไดจัดกิจกรรมสาธิตการทําปุยหมักจากวัสดุที่เหลือจาก
การผลิต อาทิ ใยปาลม, กากเนื้อเมล็ดในปาลม ใหกับชุมชนหัวสะพาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกษตรกรนําวัสดุที่ไมใช
แลวที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาเพิ่มคุณคา และสามารถลดคาใชจายใหกับกลุมเกษตรกร
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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
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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 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
โดยใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการ (ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่อง
ดังกลาวอยางเพียงพอ
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 6 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดังกลาวนี้อยางเพียงพอ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี
การสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และไดมีการ
รายงานใหคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเชนกัน
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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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รายการระหวางกัน
1. รายการระหวางกัน ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่ง
เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
รายการระหวางกันกับบริษัท บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) และบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
มูลคารายการ
ความสัมพันธ
บริษัทยอย

รายการ

(ลานบาท)

2558

2557

ซื้อวัตถุดิบ

750

755

ซื้อสินคาสําเร็จรูป

688

735

ขายสินคาและบริการ

1

3

เงินปนผลรับ

34

125

คาเชารับ

2

2

รายไดคาบริการในการ
ขายและบริหาร

71

70

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเปน

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
ราคาตลาดหักกําไร
เพื่อใหคาใชจายในการขายและ
สวนเพิ่มคงที่
บริหารของกลุมบริษัทลดลง
บริษัทจึงเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาในประเทศของ UFC
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
ตามอัตราที่ประกาศ
เปนเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
จาย
ใน UPOIC
ราคาตลาด
เพื่ อ เป น การประหยั ด และ
สะดวกสํ า หรั บ ฝ า ยบริ ห าร
UFC
และ UPOIC ไดเชา
อาคารสํานักงานของบริษัท
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 2558 และ 2557
สามารถดูรายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 6
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2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2558 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสดจาก บริษัท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 21.51 (2557 : รอยละ 17.77) ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบ น้ํามัน
เมล็ดในปาลมดิบ เมล็ดในปาลม และผลปาลมสดทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะ
ผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) เปนผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมี
ราคาอางอิงกับการซื้อจากผูขายรายอื่นๆ
ในสวนของสินคายูเอฟซีนั้น บริษัทซื้อสินคาจากบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ในราคาที่บริษัทขาย หักดวย
กํา ไรสวนเพิ่ มคงที่ โดยมีการกําหนดราคากั นระหวางผูบริหารของทั้งสองบริษัทภายใตเงื่อนไขเสมือนทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก
3. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) กอนที่บริษัทจะเขา
มาถือหุน และเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทมีการใชน้ํามันปาลม
ดิบเปนวัตถุดิบหลัก ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้น การหลีกเลี่ยง
รายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจากผูขาย
รายอื่น
บริษัทยังคงเปนผูจัดจําหนายใหกบั ยูเอฟซีเนื่องจากทําใหตนทุนการขายและบริหารของกลุมบริษัทลดลง
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมา
- สรุปรายงานการสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี
ชื่อสํานักงาน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชี
ที่ตั้ง

นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
4377
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท
โทรสาร

02-264 0777, 02-664 9190
02-264 0789-90, 02-661 9192

ในระยะ 3 ปที่ผา นมา ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบ ไมมีเงื่อนไข
อยางไรก็ตาม ในป 2558 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตั้งขอสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 เกี่ยวกับ
หนังสืออนุญาตจากกรมปาไมที่ใหบริษัทยอยแหงหนึ่งเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่ง
บริษัทยอยใชพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันอยูประมาณ 13,030 ไร ไดหมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริษัทยอยได
ดําเนินการขออนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในพื้นที่ดังกลาวกับสวนราชการที่เกี่ยวของแลว ขณะนี้อยูใน
ระหวางการพิจารณาของสวนราชการดังกลาว
- สรุปงบการเงิน
งบการเงินรวมนี้ เปนการรวมงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 69.96 และ 98.83 ตามลําดับ
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
จํานวนเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยมื ระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่ วของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

479,943
1,152,263
1,127,358
44,047
2,803,611

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยมื ระยะยาวแกบริษัทอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

%

8.17
19.63

งบการเงินรวม
2557 (ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน
%

2556*
จํานวนเงิน
%

19.20
0.75
47.75

212,801
902,094
1,294,624
38,502
2,448,021

4.15 233,723
17.61 1,011,553
25.27 1,103,370
0.75
47,142
47.78 2,395,788

39,281
1,701
61,740
65,022
2,425,930
223,823
196,376
9,271
41,809
2,711

0.67
0.03
1.05
1.11
41.32
3.81
3.34
0.16
0.71
0.05

39,684
3,940
86,530
2,085,550
212,051
196,376
8,270
35,605
7,570

1.69
40.70
4.14
3.83
0.16
0.69
0.15

836
51,735
2,181,057
273,579
196,376
15,969
40,794
6,525

3,067,664

52.25

2,675,576

5,871,275

100.00

5,123,597

4.53
19.59
21.37
0.91
46.41

หนวย : พันบาท
2558
จํานวนเงิน

121,706
924,798
550,002
10,971
1,607,477

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
% จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน %

3.20
24.31
14.46
0.29
42.26

27,893
816,939
629,345
12,453
1,486,630

46,880
929,689
18.33
548,842
0.36
18,931
43.29 1,544,342
38.22 1,312,491
0.11
836
0.24
9,960
17.72
607,505
0.01
248
0.15
5,126
0.24
10,671
0.02
468

37.59

56.71 1,947,306

55.77

34.51

1.00
42.25
5.30
3.80
0.31
0.79
0.13

1,312,871
1,701
6,563
861,073
224
4,997
8,581
485

0.13
0.23
0.01

1,312,491
3,940
8,261
608,464
236
5,065
8,181
518

52.22 2,766,871

53.59

2,196,496

57.74

1,947,156

100.00 5,162,660

100.00

3,803,972 100.00

3,433,786

0.77
0.08

หนา 87

0.02

0.04
0.17
22.64
0.01

0.81
23.79

1.34
26.63
15.72
0.54
44.23

0.02
0.29
17.40
0.01
0.15
0.31
0.01

100.00 3,491,648 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2558
จํานวนเงิน
%
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
เงินกูยมื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วของกัน
สวนของเงินกูย ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินทีถ่ ึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยมื ระยะยาว-สุทธิจากสวนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สํารองเผือ่ คาเชาที่ดิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

1,610,000
494,028
175,000
573
59,344
63,983
2,402,928

งบการเงินรวม
2557 (ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน
%

27.42 1,230,000
8.41 429,034
10,000
2.98 100,000
0.01
1.01
1.09

41,318
89,249

40.93 1,899,601

176,394

3.00

75,000

1,257
67,532

0.02

245,184
2,648,112

*

2556
จํานวนเงิน %

24.01 1,240,749
8.37 509,166
0.20
50,000
1.95 117,140

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

24.03
9.86
0.97
2.27

255,000
453,234
75,000

33,138
62,432

37.08 2,012,625

0.81
1.74

6.70
11.91
1.97

140,000
414,468
-

4.08
12.07

185,000
531,110
15,000

5.30
15.21

0.64
1.21

17,713
44,267

0.47
1.16

22,680
51,386

38.98

845,214

22.22

628,534

3.87

113,894

2.99

-

-

0.80

30,454

0.89

41,843

1.20

0.43

0.66
1.50

16,544
47,169

0.47
1.35

18.30

794,823

22.76

1.46

200,000

1.15

55,133

1.08

20,468
77,736

0.40
1.51

30,599

4.18

130,133

2.54

298,204

5.78

144,494

3.80

30,454

0.89

41,843

1.20

39.62 2,310,829

44.76

989,708

26.02

658,988

19.19

836,666

23.96

45.10 2,029,734

หนา 88

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2558
จํานวนเงิน %
สวนของผูถอื หุน
ทุนเรือนหุน
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
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
2557 (ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน
%

2556*
จํานวนเงิน %

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน %

820,000

13.97

820,000

16.00

820,000

15.88

820,000

21.56

820,000

23.88

820,000

23.48

241,970
5,269

4.12
0.09

241,970
5,269

4.72
0.10

241,970
5,269

4.69
0.10

241,970
5,269

6.36
0.14

241,970
5,269

7.05
0.15

241,970
5,269

6.93
0.15

107,123
1,725,638
(7,213)

1.82
29.39
(0.12)

103,071
1,582,267
1,362

2.01 103,071
30.88 1,349,238
0.03
440

2.00
82,000
26.13 1,665,659
0.01
(634)

2.16
82,000
43.79 1,625,182
(0.02)
377

2.39
82,000
47.33 1,506,288
0.01
(546)

2.35
43.14
(0.02)

2,892,787
330,376

49.27
5.63

2,753,940
339,923

53.75 2,519,988
6.63 331,843

48.81 2,814,264
6.43
-

73.98 2,774,798
-

80.81 2,654,982
-

76.04

3,223,163

54.90

3,093,863

60.38 2,851,831

55.24 2,814,264

73.98 2,774,798

80.81 2,654,982

76.04

5,871,275 100.00

5,123,597 100.00 5,162,660 100.00 3,803,972 100.00 3,433,786

หนา 89

100.00 3,491,648 100.00

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
จํานวนเงิน %
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขาย
เงินปนผลรับ
รายไดอนื่
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและ
คาใชจายภาษีเงินได

งบการเงินรวม
2557 (ปรับปรุงใหม)
2556*
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2556
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

8,196,978 98.87 8,434,822 98.84 7,243,415 98.64 6,329,288 97.82 6,931,738 96.74 5,859,338 96.42
191 0.00
95 0.00
182 0.00
34,198 0.53 124,788 1.74 113,540
1.87
93,643 1.13
99,074 1.16
99,412 1.35 107,102 1.66 108,988 1.52 104,310
1.72
8,290,812 100.00 8,533,991 100.00 7,343,009 100.00 6,470,588 100.00 7,165,515 100.00 6,077,188 100.00
6,915,350
674,119
219,547
35,000
7,844,017

83.41 7,075,231
8.13 620,620
2.65 261,630
0.43
94.61 7,957,481

82.91 5,934,374
7.28 596,935
3.07 235,061
105,706
93.24 6,872,076

80.82 5,674,006
8.13 430,853
3.20 110,391
1.44
93.59 6,215,250

87.69 6,286,769
6.66 422,353
1.71 125,410
96.05 6,834,532

87.74 5,144,256
5.89 361,623
1.75 122,095
95.38 5,627,974

84.65
5.95
2.01
92.61

5.39
0.06

576,510
5,963

6.76
0.07

470,933
-

6.41

255,338
-

3.95

330,982
-

4.62

449,213
-

7.39

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา

446,795
5,222

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน

452,017
(48,033)

5.45
(0.58)

582,473
(52,372)

6.83
(0.61)

470,933
(52,331)

6.41
(0.71)

255,338
(10,489)

3.95
(0.16)

330,982
(13,198)

4.62
(0.18)

449,213
(12,413)

7.39
(0.20)

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได

403,984
(94,703)

4.87
(1.14)

530,101
(91,210)

6.21
(1.07)

418,602
(107,092)

5.70
(1.46)

244,849
(40,377)

3.78
(0.62)

317,785
(37,289)

4.43
(0.52)

436,801
(51,385)

7.19
(0.85)

กําไรสําหรับป

309,281

3.73

438,891

5.14

311,510

4.24

204,472

3.16

280,495

3.91

385,416

6.34

หนา 90

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2558
จํานวนเงิน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-สุทธิจากภาษีเงินได

%

งบการเงินรวม
2557 (ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน %

(1,264)
253

1,153
(231)

(1,011)

923

-

24,267
(4,529)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

(1,011)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

308,270

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการที่จะไมถกู บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-สุทธิจากภาษีเงินได

*

2556
จํานวนเงิน

2558
จํานวนเงิน

(1,264)
253

1,153
(231)

(1,011)

923

35

-

2,983
(597)

35

19,738
20,661

(139)

(1,011)

2,386
3,309

(139)

459,552

311,370

203,461

283,805

385,276

หนา 91

(174)

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
% จํานวนเงิน % จํานวนเงิน

(174)

%

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : พันบาท
2558
จํานวนเงิน
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถ ือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูม ีสวนไดเสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถ ือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูม ีสวนไดเสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถอื หุนของบริษัทฯ
มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

%

งบการเงินรวม
2557 (ปรับปรุงใหม)
จํานวนเงิน %

*

2556
จํานวนเงิน

%

2558
จํานวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
% จํานวนเงิน % จํานวนเงิน

311,416
(2,135)
309,281

380,673
58,218
438,891

250,336
61,174
311,510

204,472

280,495

385,416

310,405
(2,135)
308,270

397,940
61,612
459,552

250,196
61,174
311,370

203,461

283,805

385,276

0.38

0.46

0.31

0.25

0.34

0.47

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

1.00
820,000,000

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

งบกระแสเงินสด
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ
(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
โอนกลับสํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจําหนายตนทุนสวนปาลม
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนีส้ ินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(ปรับปรุงใหม)

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556*

2558

2557

2556

403,984

530,101

418,602

244,849

317,785

436,801

243,804
(5,222)
(225)
1,025
13,242
35,000
(1,399)
5,516
690
32,068
(191)
44,766

265,384
(5,963)
5,900
(26,585)
(2,336)
(20,468)
4,010
(5,035)
(0)
37,863
293
29,879
(95)
49,333

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

88,344
(225)
247
343
(871)
552
17,863
(34,007)
(191)
8,350

83,621
(11)
107
0
(951)
(0)
(39)
15,913
(124,693)
(95)
11,250

84,533
(118)
0
(3,018)
(113)
23,895
(113,358)
(182)
10,775

773,058

862,280

907,018

325,254

302,885

439,216

(250,830)
161,337
(4,856)
4,859

103,686
(162,697)
13,142
(1,045)

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

(108,221)
78,999
1,482
33

112,764
(80,609)
6,478
(50)

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

(80,298)
81,148
25,684
(7,053)
(28,215) (34,070)
732,537 1,272,385
(49,633) (49,110)
(87,009) (126,527)
595,895 1,096,748

30,456
(7,173)
(17,717)
303,114
(8,333)
(45,492)
249,289

(119,242)
4,234
(24,319)
202,141
(11,404)
(29,496)
161,241

74,438
(3,281)
(25,939)
603,071
(11,227)
(44,936)
546,907

58,332
(25,869)
(19,669)
696,362
(45,996)
(83,233)
567,133
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2557
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิม่ ขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากการรวมคา
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ตนทุนสวนปาลมเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมมตี ัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวของกันลดลง
ชําระคืนหนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยมื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย ืมระยะยาว
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย:
ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
โอนตนกลาปาลมไปบัญชีสินคาคงเหลือ
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนสินทรัพยไมมีตวั ตน
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ซื้ออุปกรณภายใตสัญญาเชาการเงิน

(ปรับปรุงใหม)

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556*

2558

2557

2556

(390)
5,625
191
1,200
(61,740)
(75)
(579,309)
6,133
(36,495)
(2,960)
(667,820)

95
(1,950)
(179,229)
9,668
(23,771)
(2,702)
0
(197,890)

(380)
34,007
182
191
1,200
(651,034) (331,554)
11,889
1,787
(49,970)
(3,630)
(681)
(692,564) (295,430)

124,693
95
(1,950)
(79,463)
989
(593)
0
43,771

113,358
182
(50,753)
3,720
(2,395)
64,112

380,000
(10,000)
(39)
288,894
(112,500)
(178,526)
367,829
267,142
212,801
479,943

(10,749)
(40,000)
(142,140)
(217,532)
(410,421)
(12,415)
225,216
212,801

(449,001) 115,000
(135)
300,000 188,894
(67,880)
(212,712) (163,941)
(429,727) 139,953
(25,543)
93,813
259,266
27,893
233,723 121,706

(45,000)
(15,000)
(164,000)
(224,000)
(18,987)
46,880
27,893

(415,000)
(40,000)
(164,000)
(619,000)
(7,981)
54,862
46,880

17,226
7,313
1,869

9,923
9,040
33,211
-

5,588
-

2,798
700
-
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)

2558

งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.17
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.68
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
0.26
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
7.84
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
46
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ (เทา)
11.43
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลีย่ (วัน)
32
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
14.98
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
24
CASH CYCLE (วัน)
53
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
15.64
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
5.45
อัตรากําไรสุทธิ (%)
3.76
อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน (%)
9.79
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
5.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
13.71
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.51
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุน (เทา)
0.82
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
14.49
อัตราการจายเงินปนผล (ตามปท่จี า ย) (%)
อัตราการจายเงินปนผล
(ตามงวดผลการดําเนินงาน) (%)
ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามปที่จาย) (บาท)
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (บาท)
* หมายเหตุ:

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556*

2558

2557

2556

1.29
0.59
0.30
8.53
42
12.16
30
15.08
24
48

1.19
0.62
0.50
7.34
49
9.30
39
16.51
22
66

1.90
1.24
0.34
7.31
49
66.18
5
13.08
28
27

2.37
1.34
0.23
7.99
45
86.95
4
13.30
27
22

1.94
1.23
0.56
6.74
54
67.81
6
11.87
31
29

16.12
6.83
4.46
14.76

18.07
6.41
3.41
11.12

10.35
3.95
3.16
7.32

9.30
4.62
3.91
10.33

12.20
7.39
6.34
15.15

8.53
20.57
1.66

6.00
15.40
1.41

5.65
27.83
1.79

8.10
46.14
2.07

10.79
61.83
1.70

0.66
16.19

0.81
13.89

0.35
32.77
80.00

0.24
31.41
58.82

0.32
43.00
42.55

60.00

58.82

42.55

3.43
0.25
0.20
0.15

3.38
0.34
0.20
0.20

3.24
0.47
0.20
0.20

ขอมูลป 2556 เปนตัวเลขกอนการปรับปรุง อันเนื่องมาจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวม
การงาน มาถือปฏิบัติ
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
14.1 ภาพรวมทางดานธุรกิจ
1. เรื่องเดนของสินคา

1.1 น้ํามัน
ป 2558 บริษัทไดปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑใหมสําหรับผลิตภัณฑตราหยก ใหมีความทันสมัย พรอมทั้งยังไดแตก
ไลนผลิตภัณฑใหม โดยไดวางตลาดผลิตภัณฑน้ํามันถั่วเหลืองตราหยกเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค อีกทั้งยังไดตัดสินใจ
ลงทุนเครื่องจักรใหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหรองรับความตองการของผูบริโภคไดเพิ่มขึ้น
กระแสรักสุขภาพในป 2558 มาแรง ทั้งภาครัฐ และเอกชนรณรงคใหชาวไทยใสใจรักสุขภาพ สอดคลองกับจุดยืนของ
ผลิตภัณฑ น้ํามันพืช เพื่อสุขภาพ ตราเนเชอเรล ที่สนับสนุนใหคนไทยใสใจดูแ ลสุขภาพ โดยไดวางตลาดผลิตภัณฑน้ํามั น
มะพรา วสําหรับปรุงอาหาร 100% และน้ํา มันเมล็ดทานตะวัน 100% ซึ่งผูบริโภคใหการตอบรับเปนอยา งดี โดยหลังจาก
วางตลาดแลวทางบริษัทไดทํากิจกรรมทางการตลาดเพื่อสื่อสารขอมูลสินคา และสาระความรูที่เปนประโยชนในการดูแลสุขภาพ
ใหกับผูบริโภคผานทุกชองทาง อาทิ สื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน รวมถึงจัดกิจกรรมที่สงเสริมภาพลักษณน้ํามัน
พืชเพื่อสุขภาพ ของเนเชอเรล ไดอยางชัดเจน
1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม
ในสวนของกลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม ป 2558 ทางบริษัทไดจัดกิจกรรมเพื่อแนะนําผลิตภัณฑดารก ช็อกโกแลต
คอมพาวด ตราเดซี่ และการนําไปใชทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ ไดอยางหลากหลาย และชวยเพิ่มมูลคาใหกับเบเกอรี่เมนูตางๆ
ใหกับผูประกอบการ ผานทางกิจกรรมทางการตลาดตางๆ ไมวาจะเปน การจัดสัมมนาเบเกอรี่ การจัดเวิรกช็อป รวมถึงการจัด
รายการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดังกลาว ซึ่งผูบริโภคใหการตอบรับเปนอยางดี ชวยตอกย้ําความเปนผูนําในกลุมผลิตภัณฑ
สําหรับธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัทไดอยางตอเนื่อง
1.3 เครื่องดื่มและผลิตภัณฑผักผลไมแปรรูป
ป 2558 เปนปที่ดีของ UFC การเติบโตอยางมีผลกําไรมาจาก ยูเอฟซี รีเฟรช น้ํามะพราว 100% ซึ่งไดรับรางวัล 2
ดาวทองจากรสชาติและคุณภาพเปนเลิศจากสถานบัน iTQi (สถาบันรสชาติและคุณภาพสากล) ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบล
เยี่ยม
บริษัทไดมีการสนับสนุนกิจกรรมกลางแจงตางๆ โดยเนนผลิตภัณฑ ยูเอฟซี รีเฟรช น้ํามะพราว 100% ทั้งในและ
ตางประเทศ และไดสงเสริมภาพลักษณความเปนผูนําตลาดน้ํามะพราวในนิวซีแลนดดวยการเปนผูสนับสนุนหลักอยางเปน
ทางการของการประกวดนางงามจักรวาลนิวซีแลนด ประจําป 2558
นอกจากนี้ โฮมซอยสูตรผสมเม็ดแมงลัก และสูตรผสมลูกเดือย ยังไดรับรางวัลผลิตภัณภัณฑที่มีนวัตกรรมใหม (เอเชีย
อาคเณย) จาก บริษัท ฟรอสท แอนด ซัลลิแวน ในป 2558
2. การขายและการกระจายสินคา
2.1 ตลาดในประเทศ
ก) ชองทางคาปลีกสมัยใหมและรานสะดวกซื้อ : ในป 2558 ยอดขายน้ํามันปาลมมีการเติบโตแบบคอยเปนคอย
ไปควบคูไปกับเศรษฐกิจของประเทศไทย แตสําหรับสินคาตราเฉพาะของรานคาที่วาจางใหบริษัทผลิตกลับมียอดขายที่สูงขึ้น
สิ่งนี้สะทอนใหเห็นวาราคามีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่ใสใจเรื่องคาใชจายมากขึ้น แตในทางกลับกัน เปนที่นาสนใจ
วา ในกลุมน้ํามันพรีเมี่ยมกลับไมไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และยังคงมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ดังนั้น
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ในป 2559 เราจะขยายตลาดใหมีความหลากหลายทั้งสินคาและขนาด โดยมีจุดมุงหมายที่จะเปนผูนําตลาดในสวนของน้ํามัน
เพื่อสุขภาพตอไป
ข) ชองทางการคาปลีกแบบดั้งเดิม : ในปที่ผานมาชองทางการคาแบบดั้งเดิมยังคงเปนชองทางที่สําคัญ แมจะอยู
ทามกลางภาวะการแขงขันที่สูงยิ่งขึ้น ทั้งจากการเขามาของคูแขงขันรายใหม และผูประกอบการเดิมที่ตางเนนในเรื่องของ
นโยบายการแขงขันดานราคา
บริษัทจึงตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอสินคา และชองทางการจัดจําหนายที่มุงตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น นําไปสูการกระจายตัวของตลาดสินคาที่กวางมากขึ้นโดยไมจํากัดอยูในตลาดหรือพื้นที่เดิมๆ
และเนนการตัดราคา ดังเชนในอดีตอีกตอไป
บริษัทมุงมั่นในการสรางความแข็งแกรงใหธุรกิจเติบโตดวยกลยุทธการเจาะตลาดและเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
ผสมผสานกับการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหมๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดชองวางของตลาดลง ไมวาจะเปนการสรางเครือขาย
ธุรกิจในระดับอําเภอ และการเพิ่มจํานวนของลูกคา
นอกจากนี้ บริษัทไดมีการขยายชองทางออกไปในสวนของลูกคาประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และลูกคาที่มีความ
ตองการใชผลิตภัณฑในรูปแบบอื่นๆ เชน บรรจุภัณฑขนาดใหญ และ สินคาชนิดพิเศษ เพื่อสรางคุณคาที่แตกตาง
ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเนนการจําหนายสินคากลุมน้ํามันพรีเมี่ยม ภายใตตราสินคา “เนเชอเรล” ซึ่งยังคงมีการ
เจริญเติบโตอยางมั่นคงและตอเนื่องในตลาดคาปลีกแบบดั้งเดิม
ในสวนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ผลไมกระปองก็เปนสินคาหลักของชองทางคาปลีกแบบดั้งเดิม ซึ่งการ
กระจายสินคากลุมนี้ ในอดีตจะเปนการขายในสวนของซุปเปอรมารเก็ตทองถิ่น และกลุม HoReCa ในขณะที่ป 2558 มีการเพิ่ม
การกระจายสินคาออกไปในสวนของคาสงกลุมเบเกอรี่และโรงงานแปรรูปตางๆ
ค) ฟูดเซอรวิส : ในสวนของกลุมฟูดเซอรวิสนั้นการเติบโตอยูในระดับทรงตัว ซึ่งไดรับผลกระทบหลักจากกลุม
รานอาหารจานดวนและจากการรับประทานอาหารนอกบานลดลง เหตุการณความไมสงบทางการเมืองและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่อง ทําใหกลุมโรงแรมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยลดลง ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอการขายกลุมฟูด
เซอรวิสอยางหลีกเลี่ยงไมได แตอยางไรก็ตาม เรายังคงรักษาความเปนผูนําตลาด โดยการสรางจุดแข็งดานการขนสงและทีม
ขายที่มีประสิทธิภาพ ในสภาวะที่การขายชะลอตัว ทางบริษัทยังคงเนนเจาะกลุมลูกคาใหมขนาดกลางและขนาดเล็กใหมากขึ้น
ในปที่ผานมาทีมฟูดสเซอรวิสมียอดขายเติบโตมากกวารอยละ 20 โดยเฉพาะกลุมน้ํามันพรีเมี่ยม ไดรับการตอบรับเปนอยางดี
และมียอดขายที่เติบโตอยางตอเนื่อง จากกระแสตอบรับดังกลาว บริษัทจึงไดจัดตั้งทีมขายสําหรับชองทางนี้โดยเฉพาะ โดยมี
เปาหมายเพื่อที่จะบริหารกลุมผลิตภัณฑของบริษัท ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาโดยตรง
2.2 ตลาดตางประเทศ
ในป 2558 บริษัทไดเริ่มทําการสงออกน้ํามันปาลมหยกและน้ํามันถั่วเหลืองหยกไปยังประเทศเพื่อนบาน อาทิ ลาว
กัมพูชา และ พมา และไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูบริโภคในประเทศนั้นๆ ทั้งในแงของคุณภาพสินคา และการรับรูตรา
สินคา นอกจากนี้ สินคาน้ํามันเพื่อสุขภาพตราเนเชอเรล ไดเริ่มทําการสงออกไปยังประเทศ กัมพูชา พมา ฮองกง และ ฝรั่งเศส
เชนกัน และเพื่อเปนการสรางและตอกย้ําตราสินคาในระยะยาวในแตละประเทศ ทางบริษัทไดทํางานอยางใกลชิดกับคูคาธุรกิจ
ในประเทศนั้นๆ ในการลงทุนทําการตลาดอยางตอเนื่องไปยังชองทางกระจายสินคาและผูบริโภค เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัท
เติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ในสวนของกลุมสินคาเนยเทียมและไขมันพืชผสม บริษัทไดเริ่มทําการสงออกสินคาไปยังประเทศลาวและกัมพูชา โดย
มีการทําการตลาดรองรับ เชนการจัดเบเกอรี่เวิรกช็อป เพื่อสรางความรู และการใชสินคาใหกับคูคาทางธุรกิจ ผูประกอบการเบ
เกอรี่ และผูบริโภค
ยอดขายของน้ํามะพราว ยูเอฟซี รีเฟรช ยังคงเติบโตอยางมากในป 2558 สอดคลองกับแนวทางของบริษัทในการ
สรางตราสินคา นอกจากนี้ การสงออก ยูเอฟซี รีเฟรช น้ํามะพราว 100% ยังคงมีการเติบโตอยางนาประทับใจในหลายประเทศ
สําหรับตลาดสหรัฐอเมริกานั้นยังเปนการรับจางผลิตโดยสวนใหญ
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ความตองการของลูกคาในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีเพิ่มขึ้นจากขอเรียกรองของผูคาปลีก ซึ่งผลิตภัณฑที่
ขายจะตองไดรับการใบรับรองมาตรฐานของวัตถุดิบ การตรวจสอบแหลงที่มา ทั้งสําหรับตัวผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
การเพิ่มงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายสําหรับ ตราสินคา ยูเอฟซี สงผลใหสัดสวน
การขายของผลิตภัณฑภายใตตราสินคา ยูเอฟซี มีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษัท
การสงออกผักกระปอง โดยเฉพาะขาวโพดออนในน้ําเกลือมียอดขายลดลง เนื่องจากความตองการตลาดลดลงและยัง
มีสินคาสต็อคคงคางจากปกอนอยูในตลาดอีกเปนจํานวนมาก
การสงออกเมล็ดขาวโพดหวานมียอดขายดีขึ้น อันเนื่องจากลูกคามีความมั่นใจในคุณภาพของ ยูเอฟซี สําหรับผลไม
กระปอง โดยเฉพาะมะมวงฝานและหั่นที่สงไปยังญี่ปุนมียอดลดลง เนื่องจากประสบปญหาเรื่องปริมาณที่ไมเพียงพอและ
คุณภาพของมะมวง ผลิตภัณฑผลไมทรอปคอลกระปองไดรับผลกระทบอยางมากจากการขาดวัตถุดิบ ตนทุนที่สูงขึ้น และความ
ลาชาของฤดูกาลเก็บเกี่ยวสับปะรด
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14.2 ภาพรวมทางดานการปฏิบัติงาน
1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู
• ดําเนินการติดตั้งระบบสูญญากาศระบบใหมเพื่อกําจัดกลิ่นที่หอกลั่นไดแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558
โดยมีงบลงทุนประมาณ 31 ลานบาท ทั้งนี้ ระบบดังกลาวจะชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และสามารถ
ประหยัดตนทุนดานพลังงานไดประมาณปละ 7.6 ลานบาท
• ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสวนของแผนกบรรจุภัณฑ มีมูลคาการลงทุนประมาณ 400 ลาน
บาท โดยเฟสแรกซึ่งมีมูลคาลงทุนประมาณ 140 ลานบาท ไดแลวเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของป 2558 โดย
เฟสที่ 2 (มูลคาเงินลงทุนประมาณ 260 ลานบาท) คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของป 2559

โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
• เขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ําในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
• เขารวมโครงการสํารวจและจัดทําแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาชชีวภาพเปนพลังงานทดแทนใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้ง 2 โครงการอยูภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร (ดานความปลอดภัยและ
พลังงาน) ซึ่งเปนโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในดาน
พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม แกโรงงานที่มีการใชและจัดเก็บกาชชีวภาพ ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาชชีวภาพเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป ภายใตการ
ดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
• เขารวมในโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข ซึ่งเปนโครงการของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยทํางานที่ทํางานในสถาน
ประกอบการมีสุขภาพดี ลดการเจ็บปวยและประสบอันตราย รวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดี ภายใตการดูแลของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

UFC จังหวัดลําปาง
• เขารวมเปนสมาชิกในเครือขายการเพิ่มผลผลิต (NPIN) ซึ่งบริษัทในกลุมสมาชิกจะมีการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณรวมกัน พัฒนาองคความรู เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต
• ทีมปนจักรยานของ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมกิจกรรมงาน Bike of Mom "ปนเพื่อ
แม" ที่ทางจังหวัดลําปางจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา
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UFC จังหวัดนครปฐม
• สรางอาคารคลังสินคา เพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับจัดเก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,250 ตาราง
เมตร และสามารถจัดเก็บสินคาไดทั้งหมด 1,008 พาเลท
• ติดตั้งชั้นวางสินคาแบบไดรฟอินและซีเลคทีฟ สําหรับเก็บผลิตภัณฑน้ํามะพราว UHT ชวยเพิ่ม
ความสามารถในการจัดเก็บไดถึง 1,972 พาเลท หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 213 โดยสามารถรองรับการ
จัดเก็บน้ํามะพราว UHT ไดสูงถึง 177 ตูตอเดือน
• เครื่องแพ็คฟลมหดสําหรับไลนเครื่องดื่มบรรจุกระปอง สามารถแพ็คผลิตภัณฑโดยใชฟลมแบบสีได สําหรับ
บรรจุภัณฑรูปแบบใหม
• ติดตั้งระบบระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติสําหรับอาคารคลังสินคาจัดเก็บผลิตภัณฑน้ํา
มะพราว UHT เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑในระหวางการจัดเก็บ
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2) การไดรับรางวัลและการรับรองตามมาตรฐานตางๆ
โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู
• เขารวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการสถานประกอบกิจการ (DSD Productivity Project)
โดยเป น โครงการของกรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่ ง เป น โครงการส ง เสริ ม การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
• เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดเปนผูแทนกลุมเกษตรกรผูผลิต
ปาลมน้ํามันรายยอย อําเภอสิเกา-วังวิเศษ ในการเขารวมงานรับรางวัลการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ํามัน
ปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย
โดยโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนกลุมเกษตรกรผูผลิตปาลมน้ํามันรายยอยอําเภอสิเกา-วังวิเศษ ในการบริหารจัดการการผลิตน้ํามัน
ปาลมใหไดรับการรับรองมาตรฐานตามกรอบ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
• บริษัท ล่ํา สูง (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) รับ มอบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการ
ปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
60 พรรษา จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

UPOIC จังหวัดกระบี่
• บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards ใน
โครงการสงเสริมสถานประกอบการรวมพลังสรางความรับผิดชอบตอสังคมเปนสุขอยางยั่งยืน (Corporate
Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW2558) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
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14.3 ภาพรวมทางดานการเงิน
1.

ผลการดําเนินงาน

บริษัทมีรายไดจากการขายลดลงจากป 2557 รอยละ 8.7 ซึ่งมีผลมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบ (CPO) ปรับตัวลดลง
รอยละ 6.7 ทําใหราคาขายตอหนวยปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน และปริมาณขายก็ลดลงรอยละ 5.4 อยางไรก็ตาม
ราคาน้ํามันปาลมดิบปรับตัวลดลงในอัตราสวนที่มากกวาราคาขาย จึงทําใหกําไรขั้นตนสําหรับป 2558 ของบริษัท
เพิ่มขึ้น 10.3 ลานบาท ในขณะที่กําไรสุทธิลดลง 76 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 27.1 สาเหตุหลักมาจากเงินปนผล
รับจากบริษัทยอย ในป 2558 ลดลงจากปกอน 90.6 ลานบาท
บริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดังนี้
บริษัท
บัตรสงเสริมเลขที่
1815(2)/2549
1013(9)/2551
2093(2)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ
ผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์

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

สําหรับกิจการ
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหงและผลิตภัณฑไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ผลิตพืชผักผลไม
ผลิตพืชผักผลไมบรรจุภาชนะผนึกและเตาเจี้ยว
ผลิตพืชผักผลไมแชแข็ง
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ

สิทธิพิเศษที่สํา คัญรวมถึงไดรับยกเว น ภาษีเงิน ไดนิติบุค คลสํา หรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไ ด รับการสงเสริม เป น
ระยะเวลาแปดป นั บ แต วั น เริ่ ม มี ร ายได จ ากการประกอบกิ จ การ (ยกเว น บั ต รส ง เสริ ม เลขที่ 1815(2)/2549,
2093(2)/2550, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547 และ 2112(5)/2547 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคา
ที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ)
ในป 2558 บริษัทยอยที่มีธุรกิจสวนปาลม UPOIC มีขาดทุนสุทธิจํานวน 12 ลานบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน
188 ลานบาทในป 2557 โดยมีผลกระทบทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกดังนี้

หนา 102

แบบ 56 -1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยภายใน เกิดจากปริมาณผลปาลมสดของสวนลดลง สงผลใหตนทุนผลปาลมสดของสวนสูงขึ้น ปริมาณผล
ปาลมสดที่เขากระบวนการผลิตในป 2558 ของบริษัทยอยลดลงจากป 2557 รอยละ 8.2 โดยผลปาลมที่มาจาก
สวนที่เปนพื้นที่ของบริษัทยอยลดลง รอยละ 7.8 เนื่องมาจากสภาพอากาศแหงแลงที่ตอเนื่องจากป 2557 ในชวง
ที่ตนปาลมออกชอ สงผลใหน้ําหนักตอทะลายลดลงและชอดอกฝอ
ในสวนของผลปาลมที่มาจากสวนที่เปนพื้นที่สัมปทาน ลดลงรอยละ 56.8 เนื่องมาจากพื้นที่สัมปทานของบริษัท
ย อ ยจํ า นวนทั้ ง สื้ น 21,348.94 ไร ได ห มดอายุ ล ง ซึ่ ง นโยบายภาครั ฐ ในป จ จุ บั น หากจะมี ก ารพิ จ ารณาต อ
ใบอนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่สัมปทาน ก็จะพิจารณาใหพื้นที่เพียงแคครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่เคยไดเขาทํา
ประโยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) พื้นที่สัมปทานของสวนเคียนซากับกรมปาไมจํานวนพื้นที่ 8,588 ไร ไดหมดอายุลง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2557 และบริษัทยอยไดดําเนินการตออายุสัญญาเรียบรอยแลว โดยไดจดทะเบียนทําสัญญาเชาที่ดินกับ
กรมธนารักษ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จํานวนพื้นที่ 4,294 ไร คิดเปนรอยละ 50 ของพื้นที่ที่เคยไดเขา
ทํ า ประโยชน จ ากใบอนุ ญ าตกั บ กรมป า ไม เมื่ อ วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2527 ซึ่ ง สั ญ ญามี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 9
กรกฎาคม 2557 ถึง 8 กรกฎาคม 2572
2) พื้นที่สัมปทานของสวนชัยบุรีกับกรมปาไมจํานวนพื้นที่ 13,064 ไร ซึ่งหมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม 2558
บริษัทยอยไดยื่นขออนุญาตเขาทําประโยชนกับกรมปาไม จํานวนพื้นที่ 6,513 ไร ซึ่งอยูในระหวางการ
ดําเนินการพิจารณาของกรมปาไม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทยอยไดรับใบอนุญาตเก็บหาของปาใน
พื้นที่สัมปทานแปลงดังกลาว โดยบริษัทยอยตองชําระเงินคาภาคหลวงในอัตรารอยละ 10 ของราคาตลาด
และคาบํารุงปาในอัตรา 2 เทาของคาภาคหลวง เมื่อเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ํามัน บริษัทยอยจึงสามารถเริ่มเก็บ
เกี่ยวผลปาลมน้ํามันในพื้นที่เขตปาสงวนแปลงดังกลาวไดตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558
นอกจากนี้ ในระหวางป 2558 บริษัทยอยไดเริ่มดําเนินการปลูกทดแทนในสวนสัมปทานที่ไดตออายุสัญญา
เรียบรอยแลว จํานวนพื้นที่ 1,246 ไร และวางแผนที่จะดําเนินการตอในป 2559 อีกจํานวน 1,410 ไร สวนที่เหลือ
อีกจํานวน 1,434 ไร จะดําเนินการในป 2563 ซึ่งในระยะเวลาดังกลาวจะมีผลใหผลปาลมในพื้นที่ดังกลาวลดลง
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน มีผลใหตนทุนผลปาลมสดจากสวนของบริษัทยอย เพิ่มขึ้นรอยละ 22
2. ปจจัยภายนอกเกิดจากนโยบายภาครัฐ โดยในระหวางป ภาครัฐมีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลาง
วาดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) กําหนดราคาแนะนําขั้นต่ําในการซื้อผลปาลมทะลาย ผลปาลมรวง และ
น้ํามันปาลมดิบ รวมทั้งสิ้นจํานวน 7 ฉบับ โดยมีรายละเอียดของประกาศแตละฉบับดังนี้
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ป 2558

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4
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ราคาแนะนําขั้นต่ําใน
การรับซื้อ
(บาทตอกิโลกรัม)
จํานวน
ประกาศ ลง
วันที่มีผล ผลปาลม
วันที่
บังคับใช ทะลายและ น้ํามัน
ผลปาลม ปาลม
รวง
ดิบ
(OER 17%)
20-พ.ค.-58
90
4.20
26.20
8-ก.ย.-58
30
3.20
20.30
30-ก.ย.-58
30
3.50
22.08
21-ต.ค.-58
30
3.80
23.84
11-พ.ย.-58
30
4.20
26.20
4-ธ.ค.-58
30
4.40
27.37
28-ธ.ค.-58
30
4.60
28.55

รวม

ปริมาณการผลิต
(เมตริกตัน)

ราคา
(บาทตอกิโลกรัม)

ผลปาลม
สด

น้ํามัน
ปาลมดิบ

ผล
ปาลม
สด

น้ํามัน
ปาลมดิบ

2,326,485
4,245,500

363,059
713,767

5.82
4.51

33.46
26.58

2,958,550

533,100

3.90

24.34

2,437,940

458,548

4.38

24.96

11,968,475 2,068,475

ที่มา : ขอมูลจากกรมการคาภายใน
จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาภาครัฐเริ่มออกประกาศฉบับแรกวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเปนชวงฤดูกาลของ
ผลผลิตปาลมสดไดออกสูตลาด มีผลใหราคาผลปาลมสดไมไดเปนไปตามกลไกของอุปสงคอุปทาน ทําใหประเทศ
ไทยตองสูญเสียศักยภาพในการสงออก ปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมดิบทั้งประเทศสะสมเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม
2558 ซึ่งมีประมาณ 384,798 ตัน เปน 447,929 ตัน ในเดือนกันยายน 2558 ดังนั้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
สํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) จึงไดออกประกาศปรับราคาผลปาลมสดลดลง
จากราคากิโลกรัมละ 4.20 เหลือ 3.20 บาท น้ํามันปาลมดิบลดลงจากราคากิโลกรัมละ 26.20 เหลือ 20.30 บาท มีผล
ใหสต็อคน้ํามันปาลมดิบของบริษัทยอยซึ่งมีอยู ณ ขณะนั้นตองขาดทุน
หลังจากประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 กระทรวงพาณิชยมีความพยายามที่จะกําหนดราคาแนะนําตามราคา
ตลาด โดยใหราคาเปลี่ยนแปลงสอดคลองใกลเคียงกับตลาดโลก แตปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมดิบของบริษัทยอยที่มี
อยูในปริมาณคอนขางสูงซึ่งเปนชวงฤดูกาลของผลผลิตปาลม ก็ไดสรางความเสียหายใหกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยในป 2558 จนเกิดผลขาดทุน
ในสวนของบริษัทยอย (UFC) มีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 11.2 ผลประกอบการดีขึ้นอยางมาก
สวนใหญมาจากการเติบโตของยอดขายในการสงออกน้ํามะพราว และการปรับปรุงดานการดําเนินงานอื่นๆ ยอดขาย
ของบริษัทในป 2558 มีอัตราการเติบโตขึ้นรอยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา อัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ
22.4 ในป 2557 เปนรอยละ 28 ในป 2558 รายไดสุทธิหลังหักภาษีปรับตัวสูงขึ้นเปนสองเทา จากเดิม 109.9 ลาน
บาทในป 2557 เปน 215.8 ลานบาทในป 2558
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จากเหตุการณขางตน มีผลใหกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทภายใตงบการเงินรวม ลดลงจาก 380.7 ลาน
บาทในป 2557 เปน 311.4 ลานบาทในป 2558 คิดเปนลดลงรอยละ 18.2 ทําใหอัตรากําไรสุทธิในป 2558 เทากับรอย
ละ 3.8 (2557 : รอยละ 4.5)
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ สําหรับป 2558 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขาย : รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยลดลง 237.8 ลานบาทคิดเปนลดลงรอยละ 2.8
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากการขายของบริษัทลดลง 602.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.7 เนื่องมาจากปริมาณ
ขายลดลงรอยละ 5.4 และราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยลดลงรอยละ 3.5 ซึ่งเปนผลมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปน
ตนทุนหลักปรับตัวลดลง
ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากปกอน 364.6 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 24.3 โดย
รายไดจากการขายผลิตภัณฑปาลมอื่นๆ เพิ่มขึ้น 113.5 ลานบาท รายไดจากการจําหนายไฟฟาลดลง 3.1 ลานบาท
กลุมเครื่องดื่มน้ําผลไม ผักผลไมกระปองและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 254.2 ลานบาท
รายไดอื่น : บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 93.6 ลานบาทคิดเปน
สัดสวนรอยละ 1.1 ของรายไดรวม โดยลดลง 5.4 ลานบาท
ตนทุนขายและคาใชจาย
ตนทุนขาย : บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายป 2558 คิดเปนรอยละ 84.4 ของรายไดจากการขาย (2557 : รอยละ
83.9) ในขณะที่ตนทุนขายในสวนของบริษัท คิดเปนรอยละ 89.6 (2557 : รอยละ 90.7) เนื่องมาจากราคาน้ํามันปาลม
ดิบปรับตัวลดลงตามที่ไดอธิบายไปแลวขางตน
ในสวนของบริษัทยอยที่มีธุรกิจสวนปาลม (UPOIC) มีอัตราสวนตนทุนขายป 2558 คิดเปนรอยละ 95.3 ของรายได
จากการขาย (2557 : รอยละ 74.1) โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนถัวเฉลี่ยตอหนวยของผลปาลมสดเพิ่มขึ้นรอยละ
7.7 โดยปริมาณผลปาลมสดที่มาจากสวนของบริษัทลดลงถึงรอยละ 34.1 ในขณะที่ปริมาณผลปาลมสดที่ซื้อจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 16.7 สงผลใหตนทุนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
ในสวนของบริษัทยอย (UFC) มีอัตราสวนตนทุนขายป 2558 คิดเปนรอยละ 72.2 ของรายไดจากการขาย (2557 :
รอยละ 77.6) โดยที่กําไรขั้นตนจากกลุมเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นถึง 155.5 ลานบาท หรือรอยละ 56.4
คาใชจายในการขาย : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายของป 2558 เทากับ 674.1 ลานบาท (2557 :
620.6 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 53.5 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 8.5 ลานบาท เนื่องจากคาใชจายสงเสริมการ
ขาย และเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัทยอย 45 ลานบาท เนื่องจากคาขนสงสินคา คาโฆษณาและสงเสริมการขาย
คาใชจายในการบริหาร : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารของป 2558 เทากับ 219.5 ลานบาท (2557
: 261.6 ลานบาท) ลดลง 42.1 ลานบาท โดยลดลงในสวนของบริษัท 15 ลานบาทเนื่องจากผลประโยชนของพนักงาน
และลดลงในสวนของบริษัทยอย (UPOIC) 36 ลานบาท จากคาตัดจําหนายตนทุนสวนปาลมที่เกิดขึ้นในป 2557
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ในขณะที่บริษัทยอย (UFC) มีคาใชจายเพิ่มขึ้น 9.6 ลานบาท เนื่องจากคาที่ปรึกษา คาปรับภาษีมูลคาเพิ่มและคา
บริจาค
ในป 2558 บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจการผลิตผักและผลไมแชแข็ง รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
เพิ่มขึ้น 35 ลานบาท
คาใชจายทางการเงิน : ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินเทากับ 48 ลานบาท (2557 : 52.4
ลานบาท)
กําไร
กําไรขั้นตน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนป 2558 ลดลงเปนรอยละ 15.6 (2557 : รอยละ 16.1) โดย
กําไรขั้นตนในสวนของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.3 ลานบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงมากกวาราคาขาย และ
กําไรขั้นตนในสวนของบริษัทยอย (UFC) เพิ่มขึ้น 155.3 ลานบาท โดยมีผลมาจากการขายกลุมเครื่องดื่มน้ําผลไมที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่กําไรขั้นตนในสวนของบริษัทยอย (UPOIC) ลดลง 239.7 ลานบาท ดังเหตุผลที่กลาวขางตน สงผล
ใหกําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอยลดลงจํานวน 78 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 5.7
กําไรจากการดําเนินงาน : เนื่องจากกําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอยลดลง รวมถึงมีคาใชจายเพิ่มขึ้น บริษัท
และบริษัทยอยจึงมีกําไรจากการดําเนินงานสําหรับป 2558 ลดลงจากป 2557 จํานวน 129.7 ลานบาท
กําไรสุทธิ : บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทป 2558 จํานวน 311.4 ลานบาท
(2557: 380.7 ลานบาท) ลดลง 69.3 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 18.2 และมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมลดลงเปน
รอยละ 3.8 (2557 : รอยละ 4.5)
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2558 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2557 ในอัตราหุนละ 0.20
บาท คิดเปนรอยละ 58.8 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป
2556 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 42.6 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนด
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป
ในระหวางป 2558 บริษัทไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล
ในสวนของบริษัทยอย (UPOIC) นั้น เนื่องจากผลประกอบการในป 2558 ขาดทุน จึงไมมีการจายเงินปนผลระหวาง
กาลในระหวางป 2558 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทยอย ไดพิจารณาจายเงินปนผลประจําป 2558 จาก
กําไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีอยูเปนจํานวนเงิน 336 ลานบาท ในอัตราหุนละ 0.10 บาท
โดยบริษัทยอยจะตองนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอีกครั้ง เปรียบเทียบกับป 2557 บริษัทยอยมีการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2557 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปนรอยละ 58.1
สืบเนื่องจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทยอย (UFC) ซึ่งในป 2558 มีกําไรสุทธิ 215.8 บาท และณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีกําไรสะสมจํานวนเงิน 76.6 บาท ดังนั้น คณะกรรมการของ UFC จึงประกาศจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานของป 2558 ในอัตราหุนละ 0.55 บาท
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มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีมูลคาตาม
บัญชีตอหุนเทากับ 3.43 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 820 ลานหุน) เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2557 ที่มีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 3.38 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักสุทธิ 820 ลานหุน)

2.

ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 5,871 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2557 เปนจํานวนเงิน
747.4 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 14.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยดังตอไปนี้
•

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด : ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดจํานวน 479.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 267.1 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 125.5 ทั้งนี้ มาจากการ
เพิ่มขึ้นในสวนของบริษัทจํานวนเงิน 93.8 ลานบาท ในขณะที่บริษัทยอยเพิ่มขึ้น 173.3 ลานบาท

•

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น : ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของ
กันสุทธิหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน 1,112.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19 ของสินทรัพยรวม
(2557 : 891.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.4 ของสินทรัพยรวม) ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ยังไมถึง
กําหนดชําระของบริษัท โดยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระและลูกหนี้การคาคางชําระไม
เกิน 3 เดือน โดยที่ระยะเวลาการชําระหนี้ของลูกหนี้การคาในป 2558 มีระยะเวลา 46 วัน (2557 : 42 วัน)
นอกจากนี้ ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทและบริษัทยอยที่ยังไมถึงกําหนดชําระเพิ่มขึ้น
21.4 ลานบาท
บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนรอยละ 3.8 ของลูกหนี้
การคาที่ไมเกี่ยวของกัน (2557 : 5.4) และไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวรอยละ 100.8 ของ
ลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน (2557 : รอยละ 86.1)

•

สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 1,127.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ
19.2 ของสินทรัพยรวมลดลง 167.3 ลานบาท (2557 : 1,294.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.3 ของสินทรัพย
รวม) โดยลดลงในสวนของบริษัทฯ 79.3 ลานบาท และลดลงในสวนของบริษัทยอย 88 ลานบาท เนื่องจาก
ปริมาณและราคาตอหนวยของสินคาคงเหลือลดลง นอกจากนี้บริษัทยอยไดมีบันทึกปรับลดมูลคาสินคา
คงเหลือที่มีมูลคาต่ํากวาราคาตลาดเปนจํานวนเงิน 6 ลานบาท และปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือจากการ
เสื่อมสภาพเปนจํานวนเงิน 6.9 ลานบาท

•

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 5.5 ลาน
บาท โดยลดลงในสวนของบริษัท 1.5 ลานบาท เนื่องจากคาประกันจายลวงหนา และเพิ่มขึ้นในสวนของ
บริษัทยอย 7 ลานบาท เนื่องจากคาภาษีเงินไดนิติบุคคลชําระไวเกิน
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•

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน : ณ สิ้นป 2558 ลดลง 21.5 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อ
การลดลงของมูลคาจํานวน 17 ลานบาท สําหรับอาคารเพื่อสะทอนมูลคาจากการใชงาน และบันทึกคาเสื่อม
ราคาสําหรับป

•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เพิ่มขึ้น 340.4 ลานบาท หรือรอยละ 16.3 โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 252.6 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่ม
เครื่องจักรใหมและการทดแทนเครื่องบรรุเกาที่โรงงานบางปู และเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัทยอย 87.8 ลาน
บาท เนื่องจากเพิ่มสายการผลิตและบรรจุกลุมเครื่องดื่มที่โรงงานนครปฐม

•

ตนทุนสิทธิการใชที่ดินปาสงวนและตนทุนสวนปาลม : บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนสิทธิการใชที่ดินปา
สงวนและตนทุนสวนปาลมเพิ่มขึ้น 11.8 ลานบาท เนื่องจากตนทุนสวนปาลมที่ยังไมพรอมเก็บเกี่ยวของ
บริษัทยอยเพิ่มขึ้น

•

สินทรัพยไมมีตัวตน : ณ สิ้นป 2558 เพิ่มขึ้น 1 ลานบาทจากคาซื้อซอฟแวรคอมพิวเตอรของบริษัทยอย

•

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2558 ลดลง 4.9 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําของบริษัทยอย

3.

แหลงที่มาของเงินทุน

โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุน 3,223.1
ลานบาท และมาจากสวนของหนี้สิน 2,648.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.9 และรอยละ 45.1 ของหนี้สินและสวนของ
ผูถือหุน ซึ่งในจํานวนหนี้สินดังกลาวมาจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,961.4 ลานบาท หรือรอยละ 74.1 ของ
หนี้สินรวม โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น 1,785 ลานบาท หรือรอยละ 67.4 ของหนี้สินรวม และเปนเงินกูยืมระยะยาว
176.4 ลานบาท หรือรอยละ 6.7 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เทากับ 0.82 เทา (2557 : 0.66 เทา) โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ :•

สวนของผูถือหุน : ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 129.3 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 4.2 เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น

•

หนี้สิน : ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมดังนี้
(ก)
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,785 ลานบาท ประกอบดวย
(1) จํานวน 955 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 65 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
7.3
(2) จํานวน 400 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัทยอย ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
(3) จํานวน 255 ลานบาทเปนเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัท เพิ่มขึ้น 115 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 82.1
(4) จํานวน 75 ลานบาทเปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัทยอยจาก
การกูยืมเงินมาซื้อที่ดินสวนทับปริกจํานวน 1,676.13 ไร
(5) จํานวน 25 ลานบาทเปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ปของบริษัทยอย
(6) จํานวน 75 ลานบาทเปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปของบริษัท
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(ข)

เงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 176.4 ลานบาท ประกอบดวย
(1) หนี้สินระยะยาวจํานวน 62.5 ลานบาทเปนเงินกูยืมระยะยาว- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายใน 1 ปของบริษัทยอย คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ย THBFIX โดยมีเงื่อนไขการชําระ
เงินตนคืนเปนราย 3 เดือน เริ่มตั้งแตกันยายน 2558 ถึง มิถุนายน 2562
(2) หนี้สินระยะยาวจํานวน 113.9 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาว- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปของบริษัท คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR +1 ผอนชําระคืนทุก
3 เดือน เปนระยะเวลา 3 ป การชําระเงินตนงวดแรกเริ่มนับจาก 3 เดือนหลังจากเบิกเงินกูงวดสุดทาย
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองทางการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2557 โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด 479.9 ลานบาทเพิ่มขึ้น 267.1 ลานบาท (2557 : 212.8) โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํ า เนิ น งาน : ในป 2558 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี เ งิ น สดสุ ท ธิ ไ ด ม าจากกิ จ กรรม
ดําเนินงาน 567.1 ลานบาท (2557 : 595.9 ลานบาท) ลดลง 28.8 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น 354.5 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลง 324 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 138.6 ลานบาท และ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยของบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 37.3 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 667.8
ลานบาท (2557 : 197.9 ลานบาท) เนื่องจากป 2558 มีการขยายการลงทุนในเครื่องจักรทั้งบริษัทและบริษัทยอย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน
367.8 ลานบาท (2557 : ใชไป 410.4 ลานบาท) เพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : ป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสินทรัพย
หมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 1.17 เทา (2557 : 1.29 เทา)
อัตราสว นสินทรัพ ยคลองตัว ตอหนี้ สินหมุนเวี ย น : อัต ราสวนสินทรัพยค ลองตัวตอ หนี้สิน หมุนเวียนป 2558
เทากับ 0.68 เทา (2557 : 0.59 เทา)
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : ป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม
รอยละ 5.63 (2557 : รอยละ 8.53) เนื่องจากกําไรสุทธิสําหรับปลดลงรอยละ 29.5 ในขณะที่สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอย
ละ 14.6
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อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนของผูถือหุน : ป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนของผู
ถือหุนรอยละ 9.79 (2557 : รอยละ 14.76) เนื่องจากกําไรสุทธิสําหรับปลดลง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน : ป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ
0.82 เทา (2557 : 0.66 เทา) เนื่องจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อใชขยายการลงทุน
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 27.7 ในขณะที่รายไดจาก
การขายลดลงรอยละ 2.8 เนื่องมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยที่ลดลง สงผลใหในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวน
การหมุนเวียนของลูกหนี้การคาเทากับ 7.84 เทา (2557 : 8.53 เทา) โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยูที่ 46 วัน
(2557 : 42 วัน)
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : เนื่องจากตนทุนขายของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นในขณะที่
สินคาคงเหลือลดลง ทําใหในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูปเทากับ 11.43
เทา (2557 : 12.16 เทา) โดยมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่ 32 วัน (2557 : 30 วัน)
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : เนื่องจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นป 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 15.2 ทํา
ใหอัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคาเทากับ 14.98 เทา (2557 : 15.08 เทา) โดยมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยู
ที่ 24 วัน (2557 : 24 วัน)

4.

รายจายลงทุน

บริษัทและบริษัทยอยยังคงมีการลงทุนซื้อที่ดินปลูกปาลม โครงการการปลูกปาลมทดแทน และโครงการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในการผลิต
• ในป 2558 บริษัทมีโครงการผลิตขวดน้ํามันพืชเพื่อใชเอง และโครงการเครื่องจักรทดแทนสําหรับ
แผนกบรรจุ เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพ โดยใชเงินลงทุนประมาณ 400 ลานบาท ซึ่ง
ไดเริ่มทดสอบการใชงานการผลิตขวดในไตรมาสที่ 4 ป 2558 และคาดวาทั้ง 2 โครงการของบริษัท
จะแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ป 2559
• ในป 2558 บริษัทยอยมีการลงทุนซื้อที่ดินปลูกปาลมในพื้นที่ตอเนื่องกับสวนทับปริก จังหวัดกระบี่
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม และทําใหคาบริหารจัดการของสวนดังกลาวลดลง
• โครงการปลูกปาลมทดแทน ในพื้นที่ที่เปนสัมปทานในสวนเคียนซา ซึ่งบริษัทยอยไดรับการตอ
สัญญาเชากับกรมธนารักษในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ทําประโยชน บริษัทยอยไดเริ่มดําเนินการ
ปลูกปาลมทดแทนในป 2558 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2563
• บริษัทยอย (UFC) ไดมุงเนนในการขยายฐานตลาดในกลุมผลิตภัณฑเครื่องดื่มใหกวางยิ่งขึ้น โดย
ไดลงทุนในการติดตั้งเครื่องบรรจุ เครื่องปดผนึกภาชนะบรรจุ และเครื่องแพ็คหีบหอพลาสติก
(shrink-wrap) ใหมที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพในการผลิตไดมากยิ่งขึ้น
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ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
อางถึง “ปจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน” ที่ไดกลาวไปแลวขางตน

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

ป 2558
1,560,000
2,010,000
710,000
4,280,000

ป 2559
1,560,000
2,030,000
710,000
4,300,000

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 2558
300,000
440,000
100,000
840,000

ป 2559
300,000
440,000
100,000
840,000
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา
ข อ มู ล ดั ง กล า วถู ก ต อ งครบถ ว น ไม เ ป น เท็ จ ไม ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ไม ข าดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ในสาระสํ า คั ญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1)
งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2)
บริ ษัท ได จั ดให มี ร ะบบการเป ด เผยข อ มูล ที่ ดี เพื่ อ ให แ น ใ จว า บริ ษัท ได เป ด เผยข อ มูล ในส ว นที่เ ป น
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3)
บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท
ไดมอบหมายให นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือ
ชื่อของ นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการผูจัดการ

2. นางสาวปยธิดา สุขจันทร

กรรมการบริหาร

ชื่อ

ลายมือชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

เลขานุการบริษัท

หนา 112

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และที่ปรึกษาฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจัดการฝายขาย Traditional Trade
เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ชาง ยิง หรือ นางสาว
อัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นางสาวปยธิดา สุขจันทร โดยกรรมการสองทาน ลงรายมือชื่อรวมกัน พรอมตราประทับของ
บริษัทฯ
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รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
75 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
1
บริษัท
- กรรมการ
-0บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
9 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง

หมายเหตุ :
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2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการผูจัดการ
อายุ
57 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
รอยละ 0.001
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
21 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 26/2008
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :
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3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
69 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
3
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
9 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 9/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 89/2007
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 24/2008
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
ผูประกอบธุรกิจตลาดทุน (CGI) รุนที่ 2/2015
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
- ไมมี ตําแหนงในกิจการอื่น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเจาพระยา จํากัด
การเขารวมประชุมป 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3 ครั้งเขาประชุม3ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง
หมายเหตุ :
 ปจจุบัน
อดีต
หนา 116

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
67 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
9 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล
University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update
รุนที่ 1/2014
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออพติคอลกรุป จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
- ไมมี ตําแหนงในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
รองประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
การเขารวมประชุมป 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3 ครั้งเขาประชุม3ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง
หมายเหตุ :
 ปจจุบัน
อดีต
หนา 117

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
อายุ
59 ป
สัญชาติ
มาเลเซีย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
9 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน
อยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings
Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
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
 อนุญาโตตุลาการ (Chartered Arbitrator)
 Fellow Member, สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
 ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจํามลรัฐซาบาหและซาราวัก
 Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
 นายทะเบียนโนตารี่ พับบลิค (Notary Public) 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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เขาประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เขาประชุม 1 ครั้ง
หมายเหตุ :
 ปจจุบัน
อดีต
หนา 118

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

6. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
กรรมการอิสระ
อายุ
62 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
9 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
Doctor of Business Administration (DBA), สาขาการตลาด,
University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
Master of Business Administration (MBA), สาขาการตลาด,
Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยี่ยม
Bachelor of Science (BSC), สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการ บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี จํากัด
 กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด
 คณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
 ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
 กรรมการ บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส แปซิฟค จํากัด ประเทศสิงคโปร
ประธานเจาหนาที่บริหาร แผนกผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บริษัท เซเรบอส แปซิฟค จํากัด ประเทศสิงคโปร
ผูชวยผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมเอเซียตะวันออกเฉียงใต
บริษัท เซเรบอส แปซิฟค จํากัด ประเทศสิงคโปร
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการฝายผลิตภัณฑ บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
การเขารวมประชุมป 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 119

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
55 ป
สัญชาติ
สิงคโปร
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
18 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
ตําแหนงในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปรโพลีเทคนิค
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร
การเขารวมประชุมป 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3 ครั้งเขาประชุม3ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เขาประชุม 1ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 120

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
กรรมการบริหาร
อายุ
47 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
3 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 121

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และที่ปรึกษาฝายโรงงาน
อายุ
59 ป
สัญชาติ
ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
21 ป (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 2558
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เขาประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 122

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

11. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade / Food Solution
อายุ
43 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 :

42 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย


ปจจุบัน
หนา 123

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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 และผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
อายุ
45 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตนทุน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 208/2015
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

14. นายสุวัฒน แพรกุลธาร
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

47 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาสงขลานครินทร
ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ
ผูจัดการทั่วไป กรรมการบริษัท ชัวรเท็กช จํากัด
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการโรงงาน บริษัท เรกคิทท เบนคีเซอร เฮลธแคร (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 124

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

15. นายวิรัตน สุวรรณรัตน
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
อายุ
48 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร บริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไมผานการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซารา ลี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท มอคโคนา (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษัท แคดเบอรี่ อาดัมส (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ปจจุบัน
หนา 125

อดีต

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบ ริหารของบริษัทยอย
และบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีรายนามดังตอไปนี้

บริษัทยอย

รายชื่อบริษัท
รายชื่อกรรมการ
และผูบริหาร
1. นายวัง ชาง ยิง
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
4. นายอําพล สิมะโรจนา
5. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
หมายเหตุ
* หมายถึง
/ หมายถึง
// หมายถึง
/// หมายถึง

บริษัท

//
//
//
/
///

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม
/
//
//
//

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูบริหาร

หนา 126

บมจ. อาหาร
สากล
*

บริษัทที่เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิ้ง จํากัด)
/
/
/
/

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 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
6. นางสาวปยธิดา สุขจันทร
7. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
Y หมายถึง รองประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 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
//
//
//
//

หนา 127

แบบ 56-1

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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
45 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 16 ป
 ตรวจสอบภายใน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 11 ป

หมายเหตุ :
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
บริษัทฯยังมิไดมีการประเมินราคาทรัพยสิน
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
สารประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ภาพรวมป 2558
ป 2558 เปนปที่อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมตองเผชิญกับภาวะความผันผวนอยางมากทั้งในดานราคาและ
ปริมาณตลอดทั้งป เริ่มตั้งแตชวงตนป ซึ่งมีปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมในประเทศคงเหลือเพียง 117,197 ตัน นับวาเปน
ระดั บที่ ต่ํ า อย า งมาก ปจ จั ย ดัง กล า วข า งต น ทํ า ให ร าคาน้ํ า มั น ปาล ม ดิบ ปรั บตั ว ขึ้ น สู ง ถึ งระดั บ 37 บาท/กิ โ ลกรั ม ใน
กลางเดือนมกราคม 2558 ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติใหนําเขาน้ํามันปาลมดิบแยก
ไข (Crude Palm Olein) ปริมาณ 50,000 ตัน หลังจากการนําเขาน้ํามันปาลมดิบจํานวน 50,000 ตันเสร็จสิ้นลงใน
กลางเดือนกุมภาพันธ 2558 ผลผลิตปาลมน้ํามันก็เริ่มออกสูตลาดในเดือนมีนาคม มีผลใหราคาผลปาลมปรับตัวลดลง
อยางรวดเร็วจากกิโลกรัมละ 6 บาทกวา ในชวงเดือนมกราคม – ปลายเดือนกุมภาพันธ 2558 เหลือต่ํากวากิโลกรัมละ 3
บาทในเดือนเมษายน – ตนเดือนพฤษภาคม 2558 เปนเหตุใหเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการนโยบาย
ปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป) ไดมีมติเห็นชอบในการกําหนดราคาแนะนําขั้นต่ําในการซื้อผลปาลมทะลาย ผลปาลมรวง
และน้ํามันปาลมดิบ โดยออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (ส.กกร.) รวมทั้งสิ้น
จํานวน 7 ฉบับ เพื่อกําหนดราคาแนะนําขั้นต่ําในการซื้อผลปาลมทะลาย ผลปาลมรวง และน้ํามันปาลมดิบ มีผลใหราคา
น้ํามันปาลมดิบโดยเฉลี่ยของประเทศไทยในป 2558 อยูในระดับสูงเชนเดียวกับป 2557 และเกิดสวนตางราคามากกวา
8 บาท/กิโลกรัมจากตลาดโลก ในขณะที่ปริมาณสต็อคน้ํามันปาลมดิบในประเทศยังคงสูงตอเนื่องเกือบตลอดทั้งป
การแทรกแซงดังกลาว มีผลทําใหประเทศไทยสูญเสียศักยภาพในการสงออกน้ํามันปาลมดิบโดยสิ้นเชิง ซึ่งในป 2557 มี
จํานวน 167,060 ตัน แมวา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 องคการคลังสินคาไดออกประกาศรับซื้อน้ํามันปาลมดิบ ป
2558 ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบปริมาณ 100,000
ตัน ในราคาแนะนํา (ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด) เพื่อดูดซับปริมาณน้ํามันปาลมดิบสวนเกินออกจากระบบ แตจนกระทั่ง
สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ สามารถรับซื้อไดเพียง 2,634 ตัน เนื่องจากเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ทําใหปริมาณสต็อค
น้ํามันปาลมในประเทศคงเหลือ ณ สิ้นป 2558 ยังคงอยูในระดับสูงถึง 334,692 ตัน
เหตุการณขางตน ทําใหบริษัทไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงตนทุนและปริมาณ
ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในธุรกิจน้ํามันปาลม และสงผลกระทบอยางมากตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ผลการดําเนินงาน
ในป 2558 บริษัทมีรายไดจากการขายจํานวน 6,329.3 ลานบาท ลดลง 602.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.7 เมื่อเทียบกับ
ป 2557 (2557 : 6,931.7 ลานบาท) และกําไรขั้นตน ที่ 655.3 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอนหนา (2557 : 645 ลานบาท)
แตเนื่องจาก ในป 2558 บริษัทไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยที่ลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต จึงทําใหผลประกอบการ
โดยรวมของบริษัทลดลง โดยมีกําไรสุทธิ 204.7 ลานบาท ลดลงจากป 2557 รอยละ 27 (2557 : 280.5 ลานบาท)
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 69.96 มีผล
ขาดทุนสุทธิ 12.9 ลานบาท (2557 : กําไรสุทธิ 188.2 ลานบาท) มีรายไดจากการขาย 1,259.6 ลานบาท (2557 :
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1,154.7 ล า นบาท) โดยปริ ม าณผลปาล ม สดจากสวนที่ เ ป น พื้ น ที่ ข องบริ ษั ท และผลปาล ม ที่ ม าจากสวนที่ เ ป น พื้ น ที่
สัมปทานลดลงรอยละ 34.1 เมื่อเทียบกับป 2557 เนื่องจากปญหาสัมปทานหมดอายุและเรื่องที่ดินอื่นๆ
ดานบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 98.76 มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
อยางมาก โดยมียอดขายที่ 2,045.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 11.2 (2557 : 1,838.8 ลานบาท) กําไรสุทธิที่
151.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 รอยละ 64.8 (2557 : 91.8 ลานบาท) อันเปนผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑและกล
ยุทธดานการตลาด และการสงออกน้ํามะพราว ยูเอฟซี รีเฟรช ที่เติบโตอยางมาก
โดยรวมแลว กําไรสุทธิของกลุมบริษัทลดลงจาก 380.7 ลานบาทในป 2557 เปน 311.4 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ
18.2
การผลิตและการลงทุน
ในป 2558 โรงกลั่นน้ํามันพืชที่บางปูไดติดตั้งเครื่องฉีดและเปาขวด PET พรอมเครื่องบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุ 1 ลิตร
ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงานเปนสวนใหญ นอกจากนั้น โรงงานยังไดติดตั้งระบบสูญญากาศระบบใหมเพื่อกําจัด
กลิ่นที่หอกลั่น และยังเปนการประหยัดตนทุนดานพลังงานอีกดวย
การตลาด
ผลิตภัณฑน้ํามันพืชตราหยกไดตอกย้ําความเปนผูนําอันดับตนๆ ของผลิตภัณฑน้ํามันพืชสําหรับปรุงอาหาร โดยไดแตก
ไลนผลิตภัณฑน้ํามันถั่วเหลือง ตราหยกเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค และยังไดปรับปรุงบรรจุภัณฑใหมใหมีความ
ทันสมัยสวยงาม และในที่สุด จากการที่บริษัทไดลงทุนเครื่องจักรใหมที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐานสูงก็จะชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคไดเพิ่มขึ้น
กระแสรักสุขภาพในป 2558 มาแรง ทั้งภาครัฐ และเอกชนรณรงคใหชาวไทยใสใจรักสุขภาพ สอดคลองกับจุดยืนของ
ผลิตภัณฑน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพ ตราเนเชอเรล ที่สนับสนุนใหคนไทยใสใจดูแลสุขภาพ โดยไดวางตลาดผลิตภัณฑน้ํามัน
มะพราวสําหรับปรุงอาหาร 100% และน้ํามันเมล็ดทานตะวัน 100% ซึ่งผูบริโภคใหการตอบรับเปนอยางดี โดยหลังจาก
วางตลาดแลวทางบริษัทไดทํากิจกรรมทางการตลาดเพื่อสื่อสารขอมูลสินคา และสาระความรูที่เปนประโยชนในการดูแล
สุขภาพใหกับผูบริโภคผานทุกชองทาง อาทิ สื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน รวมถึงจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ภาพลักษณน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพของเนเชอเรลไดอยางชัดเจน
ในสวนของกลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสมป 2558 ทางบริษัทไดจัดกิจกรรมเพื่อแนะนําผลิตภัณฑดารก ช็อคโกแลต
คอมพาวด ตราเดซี่ และการนําไปใชทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ตางๆ ไดอยางหลากหลาย และชวยเพิ่มมูลคาใหกับเบเกอรี่
เมนูตางๆ ใหกับผูประกอบการ ผานทางกิจกรรมทางการตลาดตางๆ ไมวาจะเปน การจัดสัมมนาเบเกอรี่, การจัดเวิรกช็
อป รวมถึงการจัดรายการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดังกลาว ซึ่งผูบริโภคใหการตอบรับเปนอยางดี ชวยตอกย้ําความ
เปนผูนําในกลุมผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ของบริษัทไดอยางตอเนื่อง
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ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทไดใหความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด โดยมีโครงการที่ได
ถือปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกป ที่สําคัญไดแก
• กิจกรรมสรางสัมพันธภาพและภาพลักษณที่ดีระหวางโรงงานและชุมชน
• กิจกรรมการสงเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
• กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาแกเยาวชนในทองถิ่น
• การบริจาคชวยเหลือชุมชมในวาระตางๆ
• การดําเนินการจัดประชุมเพื่อเชิญชวนเกษตรชาวสวนปาลม เขารวมโครงการ RSPO Smallholder และจัด
ประชุมเพื่อใหความรูในหลักเกณฑและเกณฑกําหนดของมาตรฐาน RSPO ตามโครงการของบริษัทที่
สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปาลมน้ํามันแบบยั่งยืน พรอมทั้งมุงเนนในเรื่องของคุณภาพเพื่อปอนเขาสูโรงงาน
และเขาทําการตรวจวัดพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเกษตรกร เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน RSPO
ดานทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมองคกร
บุคลากรนับเปนทรัพยากรของบริษัทที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนใหธุรกิจกาวไปขางหนา และมีการเติบโต
อยางยั่งยืน โดยยังคงสามารถรักษาความเปนผูนําตลาดไวได
ทั้งนี้ บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาใหพนักงานมีความรูความสามารถ โดยการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความความพึงพอใจของลูกคา พรอมๆ
กับการสงเสริมจริยธรรมอันดีของบุคลากร เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความสมดุลในทุกมิติ ไดแก การมุงเนนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ความโปรงใส เปนธรรม และซื่อตรง ซึ่งบริษัทคาดหวังใหบุคลากรทุกคนไดยึดถือปฏิบัติ
เพื่อนําไปสูความสําเร็จทั้งในระดับบุคคล และระดับภาพรวมขององคกร
นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ ใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และ
เปนธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและตามกฏหมาย รวมถึงระเบียบ
ขอบังคับตางๆ อีกทั้งยังใหความสําคัญตอสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
สภาพแวดลอมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ดีและสงเสริมการทํางานเปนทีม
ทั้งนี้เพื่อเปนสวนสนับสนุนที่สําคัญอันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไว อันเปนเปาหมายสูงสุด
ขององคกร
บริษทั ขอแสดงความขอบคุณอยางจริงใจตอคณะกรรมการบริษัท ทีมผูบริหาร พนักงาน ลูกคา และผูมีสวนไดเสียของ
บริษัททุกทาน ที่ไดมีสวนสนับสนุนบริษัทในหลายปที่ผานมา ทุกทานลวนมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ผลักดันใหบริษัท ล่ําสูง
ฯ ประสบความสําเร็จและสามารถยืนหยัดไดอยางมั่นคงในธุรกิจน้ํามันปาลมของไทย บริษัทยังคงมุงหวังที่จะไดรับการ
สนับสนุนจากทานตอไป เนื่องจากบริษัทตองการที่จะเติบโตตอเนื่องอยางไมมีที่สิ้นสุด
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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 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจน
ผูบริหารมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงาน
ภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการ
กํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยไมพบการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึง
ปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมี
เหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดป ฏิบัติห นา ที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนา ที่ และความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของ
บริษัทเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของบริษัทเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวนในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอฝายบริหารเพื่อพิจารณา
ปรับ ปรุงและแก ไ ขตามความเหมาะสม โดยในป 2558 สรุปไดวาบริษัทมี ระบบการควบคุม ภายในในส วนสํา คัญ ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอ
การบริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมีผูบริหาร
เขารวมประชุมดวยจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชีภายนอกอยางครบถวนและไมพบ
ขอบกพรองใดๆ
4. ประชุมรวมกับผูบริหารและผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมที่จะมีผลบังคับใช
และการเตรียมความพรอมของบริษัท
5. พิจารณาหลักเกณฑการสํารวจและแนวทางการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพยฯ ไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ ASEAN CG
Scorecard
6. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท
7. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2559 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับ
ป 2559
8. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government
Self Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี ไมพบวามี
การละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
29 กุมภาพันธ 2559
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