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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.1

ประวัติความเป็ นมา

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตัง้ เป็ นบริษทั จํากัด โดยนายธงชัย ผะเดิมชิต ซึง่ มี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกบั ผูบ้ ริหารของกลุ่ม Lam Soon เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2517 ซึง่ จดทะเบียนครัง้ แรกในชื่อ
บริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 5.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ในระยะแรกบริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด ประกอบธุรกิจการนําเข้านํ้ามันปาล์มโอเลอีนจากประเทศมาเลเซีย
มาบรรจุหบี ห่อและจําหน่ายในประเทศไทย รวมถึงประกอบธุรกิจนําเข้าผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตโดย กลุ่ม Lam Soon จากประเทศ
สิงคโปร์ และต่อมาในปี 2521 ได้เริม่ ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มเอง โดยได้ตงั ้ โรงงาน
กลันนํ
่ ้ ามันปาล์มขึน้ ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รบั ความร่วมมือจากกลุ่ม Lam Soon จาก
ประเทศมาเลเซีย ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เนื่องจากกลุ่ม Lam Soon เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามชํานาญทางด้านการดําเนิน
ธุรกิจโรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม
จากความสัมพันธ์อนั ดีทม่ี มี าอย่างต่อเนื่องและยาวนาน กลุ่ม Lam Soon ในประเทศสิงคโปร์ได้มอบหมายให้
ผูบ้ ริหารของบริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด เป็ นผูก้ ่อตัง้ บริษทั ลํ่าสูน (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเดือนเมษายน 2526 เพื่อ
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะเข้ามาดําเนินธุรกิจโรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มของบริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด ต่อมาเดือนสิงหาคม 2527
บริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด และบริษทั ลํ่าสูน (ประเทศไทย) จํากัด จึงได้มกี ารสลับชื่อบริษทั กัน เพื่อให้โรงกลันของ
่
บริษทั เป็ นทีย่ อมรับกันในกลุ่มลูกค้า ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมากลุ่ม Lam Soon ได้เข้ามามีสว่ นในการบริหารงานของบริษทั
รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือทางด้านการผลิต และการวิจยั และพัฒนาให้กบั บริษทั
บริษทั ลํ่าสูน (ประเทศไทย) จํากัด ได้ดาํ เนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์ม และแต่งตัง้ ให้บริษทั นํ้ามัน
พืชกรุงเทพ จํากัด เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2529 บริษทั ลํ่าสูน (ประเทศไทย) จํากัด ได้เปลีย่ น
ชื่อเป็ น บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด และในเดือนมิถุนายน 2537 บริษทั ได้เปลีย่ นโครงสร้างการดําเนินงาน โดย
ดําเนินธุรกิจเป็ นทัง้ ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์น้ํ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจาน และในขณะเดียวกันบริษทั
นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด ไม่ได้มกี จิ กรรมทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อีกต่อไป
บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2538
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั นํ าหุน้ สามัญของบริษทั เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2539
เมื่อวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทได้เพิม่ สัดส่วนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน) หรือ UPOIC ซึง่ เป็ นบริษทั ทีม่ สี วนปาล์มขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทยจากร้อยละ 24.40 เป็ นร้อยละ 66.29 ทํา
ให้บริษทั ดังกล่าวเปลีย่ นสถานะจากบริษทั ร่วมเป็ นบริษทั ย่อย ต่อมาได้เพิม่ สัดส่วนการลงทุน ทําให้ ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั มี
สัดส่วนการลงทุนใน UPOIC คิดเป็ นร้อยละ 69.96
หน้า 1
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เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2547 บริษทั ได้เข้าไปซือ้ หุน้ ของบริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (“UFC”) จากกลุ่มผูถ้ อื
หุน้ เดิมของ UFC เป็ นผลให้ตอ้ งทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ UFC ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในเวลาต่อมา โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน UFC ร้อยละ 96.79 ทําให้ UFC มีสถานะเป็ นบริษทั ย่อย
ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UFC
มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ให้เพิม่ ทุนโดยการจัดสรรหุ้นที่ยงั มิได้
ออกจํา หน่ า ยให้ก ับ ผู้ถือ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น ของผู้ถือ หุ้น แต่ ล ะรายในอัต รา 2 หุ้น เดิม ต่ อ 1 หุ้น ที่ย งั มิไ ด้
ออกจําหน่ าย ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 10 บาท ทําให้หลังการเพิม่ ทุนดังกล่าว บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อย
ละ 98.00 จากเดิมร้อยละ 96.79 โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ 175 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั มีสดั ส่วนการลงทุน
ใน UFC อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 98.76
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ซือ้ หุน้ คืนเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริหารเงินสดคงเหลือทีเ่ ป็ นสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยจะซือ้ หุน้ คืนเป็ นจํานวน
ไม่เกิน 8.2 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุน้ ทีอ่ อกและจําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยกําหนดระยะเวลาจําหน่ ายหุน้ ทุน
ทีซ่ อ้ื คืนตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549 (ภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิน้ แต่ตอ้ งไม่
เกิน 3 ปี ) และต่ อ มาเมื่อ วัน ที่ 16 เมษายน 2547 ที่ป ระชุ ม สามัญ ประจํา ปี ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ได้ม ีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท ทําให้หุน้ ทุนซือ้ คืนของบริษทั มีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ จาก 8.2
ล้านหุน้ เป็ น 82 ล้านหุน้ จากนัน้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั จําหน่ าย
หุน้ ทุนซื้อคืนจํานวน 82 ล้านหุน้ ผ่านกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 19 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 23
เมษายน 2549 ซึ่งบริษทั ได้จําหน่ ายหุ้นซื้อคืนออกไปครบตามจํานวนทัง้ สิน้ 82 ล้านหุ้นเป็ นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10
เมษายน 2549
บริษทั ได้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 โดยปรับ
ลดมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (Par Value) จากเดิม ราคาหุน้ ละ 10 บาท เป็ น ราคาหุน้ ละ 1 บาท ตามมติทป่ี ระชุมสามัญประจําปี ผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2547 เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2547 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ โดยเริม่ การ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2547 เป็ นต้นไป ส่งผลให้บริษทั มีหุน้ สามัญที่ออกและจําหน่ ายแล้วทัง้ หมด
820,000,000 หุน้ จากเดิม 82,000,000 หุน้
บริษทั ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ให้แก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 โดยเพิม่ วัตถุประสงค์ของบริษทั อีก 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 ประกอบกิจการผลิตและ
จําหน่ ายพลังงานไฟฟ้า ทัง้ นี้เนื่องจาก บริษทั มีแผนที่จะดําเนินการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ภายใต้
กลไกพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit
การประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล
จาก “บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจํานวนเงินไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงิน
ได้แล้ว” เป็ น “บริ ษทั มีนโยบายที่ จะจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผ้ถู ือหุ้นเป็ นจํานวนเงิ นไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักภาษี เงิ นได้แล้ว ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงิ นทุน”
สําหรับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญในปี 2559 ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ 1.3 การเปลี่ยนแปลงที่ สาํ คัญในปี ที่

ผ่านมา
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รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบริ ษทั ลํา่ สูง
กลุม่ บริษทั Lam Soon เป็ นบริษทั ข้ามชาติทม่ี สี าํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยูท่ ป่ี ระเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลักของกลุ่ม คือ เป็ น
ผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค ในภาคพืน้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดจําหน่ ายสินค้า ดังกล่าวไปทัวโลก
่
ในประเทศ
ไทยกลุ่มบริษทั Lam Soon ได้เข้ามาดําเนินธุรกิจภายใต้ช่อื บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยทางกลุ่ม
บริษทั Lam Soon ได้ ให้ความสนับสนุ นทางด้านการผลิต และการวิจยั และพัฒนา แก่บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) โดยไม่มคี ่าตอบแทนใดๆ ทัง้ สิน้ และกลุ่ม Lam Soon ก็ให้ความเป็ นอิสระในการบริหารการดําเนินธุรกิจ ให้แก่
กลุม่ ผูบ้ ริหารซึง่ เป็ นคนไทย

1.2

วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จ
วิสยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นําในธุรกิจอาหารทีม่ กี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น

พันธกิจ
1. ผลิตอาหารที่มคี ุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทัง้ นํ าเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการทีด่ เี ยีย่ ม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อม ชุมชน และสังคม
3. สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และ จัดสรรประโยชน์ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ การคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน

1.3

การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในปี ที่ผา่ นมา
คณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง : การจัดตัง้ คณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตัง้ คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง โดยมี
สมาชิก 5 คนดังนี้
รายชื่อ
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
3. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
4. นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร
5. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การและ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและ
การเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากร
บุคคล
หน้า 3

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2559-2562
2559-2562
2559-2562
2559-2562
2559-2562

ยังไม่มกี ารประชุมใน
ปี 2559
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องค์ ป ระกอบของคณะเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห ารความเสี่ย ง ประกอบด้ ว ยสมาชิก อย่ า งน้ อ ย 3 คนที่แ ต่ ง ตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั จากกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร, ผู้บริหารอาวุโส และกรรมการผูจ้ ดั การ มีวาระการดํารง
ตําแหน่ ง 3 ปี คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านการกลันกรองจาก
่
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ : การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ งกรรมการของดาตุก๊ ไซม่อน ชิ ม คอง ยิ บ
เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ เปลีย่ นจากตําแหน่ง
กรรมการอิสระ เป็ นตําแหน่งกรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร โดยให้มผี ลทันที และ
ยังคงดํารงตําแหน่ งประธานคณะกรรมการสรรหาเช่นเดิม ดังนัน้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั จะ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน จากเดิม 5 คน ทัง้ นี้ สาระสําคัญขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษทั ยังคงไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ด้านการผลิ ตและการลงทุน : การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์
• ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ มีมลู ค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้าน
บาท โดยเฟสทีส่ องซึง่ มีมลู ค่าลงทุนประมาณ 160 ล้านบาท ได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 โดยเฟส
สุดท้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
• เครื่องบรรจุน้ํามันชนิดถุงเติมขนาด 1 ลิตรเครื่องใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตล่าสุด โดยการผนึกถุงจาก
ด้านข้างซึง่ เพิม่ คุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้เริม่ ใช้ในการผลิตในเดือนสิงหาคม 2559
• เครื่องบรรจุน้ํามันชนิด Bag in Box เครื่องใหม่ได้เริม่ ใช้ในการผลิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึง่ เป็ นการ
พัฒนาสายการผลิตของ Bag in Box ให้สามารถดําเนินการผลิตได้ต่อเนื่อง โดยใช้ระบบอัตโนมัตใิ นการป้อน
แผ่นฟิลม์ เข้าสูก่ ล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านการตลาด : กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ตรา “เนเชอเรล” ได้มกี ารปรับปรุงรูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มคี วามทันสมัยและเหมาะกับกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเป้าหมายทีเ่ น้นการรักษาสุขภาพ และยังได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั นี้:- นํ้ามันมะพร้าวสําหรับปรุงอาหาร 100%
- นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน 100%
- นํ้ามันคาโนล่า 100% ขนาด 500 มล.
- นํ้ามันมะพร้าว 100% ขนาด 500 มล. มีวางจําหน่ายแล้วทีร่ า้ นเซเว่น-อีเลฟเว่น
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั

บริษทั มี บริษทั ย่อย 2 บริษทั ได้แก่
1.
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC มีสดั ส่วนการลงทุน ร้อยละ 69.96
UPOIC มีบริษทั ย่อย คือ บริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.98 ทัง้ นี้บริษทั สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย เป็ นบริษทั ทีด่ าํ เนินกิจการปลูกปาล์มนํ้ามัน โดยมีโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ
และโรงงานสกัดนํ้ ามันเมล็ดในปาล์มเป็ นของตนเอง มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ ามัน 31,815.77 ไร่ (5,090.52 เฮคเตอร์) มี
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ นํ้ามันปาล์มดิบ, นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ และผลิตภัณฑ์อ่นื ซึง่ ได้แก่ เมล็ดในปาล์ม และ กากเมล็ดใน
ปาล์ม
2.
บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 98.83 บริษทั อาหารสากล
จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch และขวดแก้ว เครือ่ งดื่ม นํ้า
ผลไม้ กาแฟบรรจุกระป๋อง ซอสและเครือ่ งปรุงรส จําหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ปจั จุบนั UFC มีโรงงานผลิต 2
แห่ง ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม
UFC มีบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม 2 บริษทั ดังนี้
2.1
บริษทั ยูเนี่ยนฟรอสท์ จํากัด มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจผลิต และจัด
จําหน่ายผักและผลไม้แช่แข็ง
2.2
บริษทั ยูเนี่ยนเฟรช จํากัด มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ในอดีตประกอบธุรกิจผลิต และจัด
จําหน่ายผักและผลไม้สด แต่ในปจั จุบนั ไม่ได้ดาํ เนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บมจ. ลํ่าสูง (ประเทศไทย)

98.83%

69.96%
บมจ. สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม

บมจ. อาหารสากล

100.00%
บจ. ยูเนี่ยนฟรอสท์

40.00%
บจ. ยูเนี่ยนเฟรซ
50%
บจ. สยามเอลิทปาล์ม
(ผลิตและเพาะเมล็ดพันธุป์ าล์ม)

99.98%
บจ. พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์
(เจ้าของสวนปาล์มนํ้ามันทีช่ ยั บุรแี ละเคียนซา)

99.99%
บจ. พันธ์ศรี
(เจ้าของสัมปทานทีด่ นิ ชัยบุร)ี
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99.99%
บจ. ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์
(เจ้าของสัมปทานทีด่ นิ เคียนซา)
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บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลันนํ
่ ้ามันปาล์ม
(REFINERY) โดยปจั จุบนั มีกาํ ลังการผลิตของโรงกลันที
่ ่ 1,000 ตันต่อวัน หรือ 365,000 ตันต่อปี ซึง่ ถือเป็ นโรงกลันนํ
่ ้ามัน
ปาล์มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ในปจั จุบนั บริษทั จําหน่ายผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

2.
3.
4.
5.
6.

1. นํ้ามันปาล์ม
1.1 นํ้ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์
1.2 นํ้ามันปาล์มโอเลอีน
1.3 นํ้ามันปาล์มสเตียรีน
1.4 ไขมันผ่านกรรมวิธไี ฮโดรจิเนต
1.5 กรดไขมันอิสระ
1.6 นํ้ามันเมล็ดในปาล์มบริสทุ ธิ ์
นํ้ามันพืชชนิดอื่น (นํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันถัวเหลื
่ อง นํ้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน นํ้ามันข้าวโพด นํ้ามัน
เมล็ดชา นํ้ามันมะกอก นํ้ามันคาโนล่าผสมนํ้ามันทานตะวัน นํ้ามันคาโนล่า และนํ้ามันรําข้าว)
ไขมันพืชผสมและเนยเทียม
ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch และขวดแก้ว
นํ้าผลไม้ กาแฟ เครือ่ งดื่มต่างๆ
ซอสและเครือ่ งปรุงรส

ลําดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษทั ย่อย คือ บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
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บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้
ปี 2557
%
ล้านบาท
บริษทั
บริษทั ย่อย
รวม

ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
นํ้ามันปาล์มดิบ
นํ้ามันพืชอื่นๆ
กลุม่ เนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ
กระแสไฟฟ้าจําหน่ายให้กบั กฟภ.

72.29
27.71
100.00

ปี 2558
ล้านบาท
%
5,552.62 67.74
2,644.36 32.26
8,196.98 100.00

ปี 2557
ล้านบาท
410
5,047
604
409

ปี 2558
ล้านบาท
456
4,481
585
516

6,097.85
2,336.97
8,434.82

ดําเนิ นการ
โดย
บริษทั และ
UPOIC
บริษทั
บริษทั และ
UPOIC
บริษทั และ
UPOIC

กลุม่ เครือ่ งดื่ม
UFC และ
กลุม่ ผักและผลไม้
บริษทั (1)
กลุม่ ซอส เครือ่ งปรุงรส และอื่นๆ
มูลค่าการจําหน่ ายสุทธิ

%
4.86
59.63
7.16
4.85

ปี 2559
%
ล้านบาท
5,353.34
2,914.09
8,267.43

%
5.56
54.66
7.13
6.30

64.75
35.25
100.00

ปี 2559
ล้านบาท
406
4,300
624
440

%
4.92
52.01
7.54
5.33

27

0.32

25

0.31

13

0.15

855
971
111

10.13
11.52
1.33

1,204
821
110

14.69
10.01
1.34

1,420
953
111

17.18
11.53
1.34

8,435

8,197

8,267

หมายเหตุ : (1) บริษทั เป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ ให้กบั บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2549
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แบบ 56-1

2.1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

ผลิ ตภัณฑ์หลัก
1. กลุ่มนํ้ามันพืช
1.1 นํ้ามันปาล์ม
(Palm Oil)
1.1.1 นํ้ามันปาล์มดิ บ
(Crude Palm Oil)
1.1.2 นํ้ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิ บ
(Crude Palm Kernel
Oil)
1.1.3 นํ้ามันปาล์ม
บริ สทุ ธิ์
(RBD Palm Oil)

เครื่องหมาย
การค้า

ลักษณะการนําผลิ ตภัณฑ์ไปใช้

ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย

การจัดจําหน่ าย

-

- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตนํ้ามัน
ปาล์มบริสทุ ธิ ์

- โรงงานกลั ่นนํ้ามันปาล์ม

- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน

-

- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตนํ้ามัน
เมล็ดในปาล์มบริสุทธิ ์

- โรงงานกลั ่นนํ้ามันปาล์ม

- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน

-

- ใช้เป็ นส่วนผสมในการทํานมข้น
หวาน และไอศครีม
- ใช้เป็ นนํ้ามันทอดบะหมีก่ ง่ึ สําเร็จ
รูป, มันฝรั ่ง
- ใช้เป็ นสินค้าบริโภค
- ใช้เป็ นส่วนประกอบในการทํา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีแ่ ละขนมขบเคีย้ ว
ต่าง ๆ

- โรงงานผลิตนมข้นหวาน
- โรงงานทําไอศครีม
- โรงงานทําบะหมีก่ ง่ึ สําเร็จ
รูป
- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร
- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมเบเกอรี่
- ร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด

- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน
- บรรจุถงั ขนาด 200 ลิตร

- บริษทั ใช้เป็ นวัตถุดบิ ใน
การผลิตไขมันผสมและ
มาการีน
- โรงงานทําสบู่
- โรงงานทําอาหารสัตว์
- โรงงานทําสบู่
- โรงงานทําอาหารสัตว์
- โรงงานผลิตยา
- โรงงานผลิตนํ้ามันเครือ่ ง
-โรงงานพลังงานทางเลือก
-โรงงานผลิตยาง

1.1.4 นํ้ามันปาล์ม
โอเลอีน
(RBD Palm
Olein)

หยก, แสงจันทร์,
ไนฟ์

1.1.5 นํ้ามันปาล์ม
สเตียรีน
(RBD Palm
Stearin)

-

- เป็ นวัตถุดบิ ในการทําสบู่, ไขมัน
ผสม, มาการีน และ
Hydrogenated Fat
- เป็ นวัตถุดบิ ในการทําอาหารสัตว์

1.1.6 กรดไขมัน
อิ สระ
(Palm Fatty
Acid)

-

1.1.7 นํ้ามันเมล็ดใน
ปาล์มบริ สทุ ธิ์
(RBD Palm
Kernel Oil)

-

- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการทําสบู่ และ
อาหารสัตว์
- ใช้เป็ นส่วนผสมในยา
- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการทํานํ้ามัน
เครือ่ ง
- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการทําไบโอดีเซล
-ใช้ในอุตสาหกรรมออริโอเคมิคอล
-ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในขัน้ ตอนการผลิตยาง
- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตทําสบู่
- อุตสาหกรรมผลิตสบู่
ก้อน,สบูเ่ หลว
- อุตสาหกรรมผลิตแชมพู
- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตแชมพูใส
- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตไขมัน
ผสม,มาการีน และ
Hydrogenated Fat
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- บรรจุขวดขนาด 0.25, 0.5, 1,
2 และ 5 ลิตร
- บรรจุถุงขนาด 1 ลิตร
- บรรจุป๊ี บขนาด 13.75 และ18
ลิตร
-บรรจุกล่องขนาด 13.75 และ18
ลิตร
- บรรจุถงั ขนาด 200 ลิตร
- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน
- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน
- บรรจุถงั ขนาด 200 ลิตร

- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน
- บรรจุถงั ขนาด 200 ลิตร

- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน
- บรรจุถงั ขนาด 200 ลิตร
-บรรจุถุงขนาด 1 ลิตร

แบบ 56-1

ผลิ ตภัณฑ์หลัก
1.2 นํ้ามันมะพร้าว
(Coconut Oil)

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การค้า
แสงจันทร์

เนเชอเรล

1.3 นํ้ามันถั ่วเหลือง
(Soybean Oil)

1.4 นํ้ามันเมล็ดดอก
ทานตะวัน

หยก

- เนเชอเรล
- หยกเอ็กซ์ตร้า

ลักษณะการนําผลิ ตภัณฑ์ไปใช้
- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตไขมัน
ผสม,มาการีน และ
Hydrogenated Fat
- ใช้เป็ นส่วนผสมในการทําไอศครีม
- ใช้เป็ นส่วนผสมในการทําเบเกอรี่
- ใช้บริโภคโดยตรง
- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตทําสบู่
- ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

- ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

(Sunflower Seed Oil)

1.5 นํ้ามันข้าวโพด
(Corn Oil)
1.6 นํ้ามันเมล็ดชา
(Camellia Oil)
1.7 นํ้ามันมะกอก
(Olive Oil)
1.8 นํ้ามันคาโนลา
ผสมนํ้ามัน
ทานตะวัน
(Blended Canola
and Sunflower Oil)
1.9 นํ้ามันคาโนลา
(Canola Oil)

1.10 นํ้ามันรําข้าว
(Rice Bran Oil)
- โอรีซานอล
5,000 ppm
- โอรีซานอล
8,000 ppm

ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย

การจัดจําหน่ าย

- โรงงานทําขนม, ไอศกรีม
- ร้านเบเกอรี่
- อุตสาหกรรมเบเกอรี่

- บรรจุป๊ี บขนาด 13.75 และ18
ลิตร
- บรรจุถงั ขนาด 200 ลิตร
- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน

- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
- ร้านค้าส่ง
- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร
- อุตสาหกรรมเบเกอรี่
- อุตสาหกรรมอาหาร
- ร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด
- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร
- Export
- ห้างสรรพสินค้า
- ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร
- บรรจุกล่องขนาด 13.75 และ
18 ลิตร
- บรรจุถงั ขนาด 200 ลิตร
- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

OEM

- ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

เนเชอเรล

- ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

- ห้างสรรพสินค้า

- บรรจุขวดขนาด 1 และ 3.3 ลิตร
- บรรจุพาเลทแทงค์ขนาด 1.3
ตัน
- บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลติ ร

เนเชอเรล

- ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

- ห้างสรรพสินค้า

- บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลติ ร

เนเชอเรล

- ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

เนเชอเรล

- ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร
- ร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด

- บรรจุขวดขนาด 1, 5 และ
13.75 ลิตร
- บรรจุถงั ขนาด 200 ลิตร

ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

- หยกเอ็กซ์ตร้า
- เนเชอเรล

หน้า 9

แบบ 56-1

ผลิ ตภัณฑ์หลัก

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การค้า

โอรีซานอล - เนเชอเรลฟอร์เต้
12,500 ppm
หยกเอ็กซ์ตร้า
1.11 นํ้ามันบาลานซ์ซิ่ง
(Balancing Oil)

ลักษณะการนําผลิ ตภัณฑ์ไปใช้

การจัดจําหน่ าย

- Export

-

ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร
- Export

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

- ใช้เป็ นสินค้าบริโภคและอุปโภค

- ห้างสรรพสินค้า

- บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลติ ร

1.12 นํ้ามันมะพร้าว
สกัดเย็น
(Extra Virgin
Coconut Oil)
2. เนยเทียมและ
ไขมันพืชผสม

เนเชอเรลฟอร์เต้

2.1 เนยเทียม
(Margarine)

เซสท์โกลด์, เซสท์, - ใช้เป็ นส่วนประกอบในการทําเบ
หยก, ใบไม้ทอง,
เกอรี่ เช่น ขนมปงั , เค้ก, คุก้ กี้ เป็ น
แสงจันทร์, บัตเตอร์ ต้น
ครีม, ป๊อป, พลัส, - ใช้เป็ นส่วนประกอบในการคั ่ว
รวงข้าว
ข้าวโพด (ป๊อปคอร์น)

2.2 ไขมันพืชผสม
(Shortening)

ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย

- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่
- ร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด
- ร้านเบเกอรี่
- ร้านค้าส่ง
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
เซสท์โกลด์, เซสท์, - ใช้ทอดอาหารต่างๆ แทนนํ้ามันพืช - อุตสาหกรรมอาหาร
ใบไม้ทอง, แสง
เพือ่ ให้อาหารทีท่ อดมีสเี หลือง ไม่ - อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่
จันทร์, ฟรายอิง้ ,
อมนํ้ามัน และอาหารทีไ่ ด้จะคง
- ร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด
ฟราย ฟราย,
ความกรอบได้นานและไม่มกี ลิน่ หืน - ร้านเบเกอรี่
ไฮแฟท-เควัน, รวง ใช้เป็ นส่วนผสมในการทําเบเกอรี่
- ร้านค้าส่ง
ั
ข้าว, พลัส
เช่น ขนมปง, เค้ก, คุก้ กี้ เป็ นต้น
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย

- บรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- บรรจุกล่อง 12 และ 15
กิโลกรัม
- ขนาดบรรจุพเิ ศษตามคําสั ่งซือ้
ของลูกค้า
- บรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- บรรจุกล่อง 15 และ 16
กิโลกรัม
- ขนาดบรรจุพเิ ศษตามคําสั ่งซือ้
ของลูกค้า

3. กลุ่มผักและผลไม้
3.1 ผัก
(Canned Vegetable)

ยูเอฟซี

- ใช้ปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง

3.2 ผลไม้
(Canned Fruit)

ยูเอฟซี, พีทไี อ,
แทงค์, วินเนอร์

- ใช้บริโภคโดยตรง

4. กลุ่มเครื่องดื่ม

ยูเอฟซี, ยูเอฟซี รี - ใช้บริโภคโดยตรง
เฟรช, ยูเอฟซี ชูส,
โฮมซอย

5. กลุ่มซอส และ
เครื่องปรุงรส

ยูเอฟซี

- ใช้ปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง
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- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร
- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร
- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหารและเครือ่ งดืม่

- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร

- บรรจุกระป๋องขนาด 5,15, 20
และ 108 ออนซ์
- บรรจุกระป๋องขนาด 6, 8.25
และ 20 ออนซ์
- บรรจุกระป๋องขนาด 6 และ 8
ออนซ์
- บรรจุกล่อง UHT ขนาด 0.5
และ 1 ลิตร
- บรรจุขวดพลาสติกขนาด 300
มิลลิลติ ร
- บรรจุขวดแก้วขนาด 340,
350, 800 และ 850 กรัม

แบบ 56-1
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การแปรรูปผลปาล์มให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ
ผลปาล์ม

เมล็ดใน
กากเมล็ดใน

นํ้ามันปาล์มดิบ
นํ้ามันเมล็ดใน

เติมไฮโดรเจน

กากเส้นใย เศษกะลา

กลัน่ บริ สุทธิ์
เชื้อเพลิง อาหารสัตว์ ฯลฯ

ไขมันบริ สุทธิ์
อาหารสัตว์
เนยเทียม
แยกส่ วน กลัน่ บริ สุทธิ์
วานาสปาตี
เนยขาว
นํ้ามันกรด
สเตรี น
สบู่
นํ้ามันทอด
ผงซักฟอก
เนยเทียม
เมลโลรี น
แยก
เนยขาว
ไขมันผสม
ทาแซนวิช
เนยโกโก้
ขนมปังกรอบ
ไอศครี ม
กลีเซอรี ล
ลอรี ลแอลกอฮอล์
ครี ม
ผสมในนม
ไขมันผสมนํ้า
กรดไขมัน
ไขมันทําขนมปั ง
คอฟฟี่ เมท
ส่ วนผสมอาหาร
กรดไขมัน
ครี มเทียม เคมีภณั ฑ์ สบู่
ขนมเค้ก
เนยโกโก้
เซซี น
เคลือบแป้ ง
เทียนไข
ไขมันทําขนมปั ง
เอสเตอร์
กรดสเตียริ ค
ทีม่ า : ปรับปรุงจาก Palm Oil Utilization Chart โดย Palm Oil Research Institute of Malaysia
เนยขาว
วานาสปาตี
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ใช้ทางเทคนิค
โอเลอีน

กรดไขมัน

นํ้ามันกรด
เคลือบดีบุก
นํ้ามันปรุ งรสอาหาร
หมึกพิมพ์
เนยขาว
ยาขัดเงา
เนยเทียม
ผงซักฟอก
นํ้ามันสลัด
สบู่
สี
ขนมปังกรอบ
อะมีนส์
กลีเซอรี น
แอลกอฮอล์
ผงซักฟอก

แบบ 56-1

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจํากัดในการประกอบธุรกิ จ
1. ความผันผวนของราคานํ้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ
นํ้ า มัน ปาล์ม ดิบนับเป็ น สิน ค้า โภคภัณฑ์ซ่ึงมีร าคาผันผวน ในปี 2559 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกว่งตัวอยู่ใ น
ช่วงกว้างระหว่าง 29.02 – 37.49 บาท/กิโลกรัม (2558 : 21.50 – 36.39 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี
31.95 บาท/กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.90 จากปี 2558 ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ ในตลาดโลกอยูท่ ่ี 22.72 บาท/กิโลกรัม
ทัง้ ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี และความแตกต่างอย่างมากระหว่างราคาในประเทศและตลาดโลก
ล้วนเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลที่มผี ลผลิตปาล์ม
นํ้ ามันออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณนํ้ ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและนํ้ ามัน
ปาล์มดิบลดลงอย่างมาก อาจนํ าไปสู่เหตุการณ์ประท้วงจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามา
แทรกแซงตลาดนํ้ามันปาล์ม
ในปี 2559 สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) ก็ยงั คงมีการกําหนดราคา
แนะนําขัน้ ตํ่าในการซือ้ ผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงทุกๆ รอบ 30 วัน (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่อง
2. นํ้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
วัตถุดบิ หลักและสินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่ของบริษทั ถือได้ว่าเป็ นสินค้าควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นํ้ามันปาล์ม
บริสุทธิ ์ทีม่ ขี นาดบรรจุต่ํากว่า 5 ลิตร ซึ่งราคาจําหน่ ายจะถูกกําหนดโดยกรมการค้าภายใน ทําให้บริษทั ไม่สามารถ
ปรับราคาได้โดยเสรีเพือ่ สะท้อนต้นทุนวัตถุดบิ ทีแ่ ท้จริง นอกจากนัน้ สินค้านํ้ามันปาล์มยังเป็ นสินค้าทีถ่ ูกควบคุมการ
นําเข้า ทําให้การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมีขอ้ จํากัด การกําหนดเพดานราคาจําหน่ ายปลีกนํ้ามันปาล์มดังกล่าว
ทําให้ผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 คณะอนุ กรรมการปาล์มนํ้ ามัน ได้จดั ทําร่างยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ปาล์มนํ้ามันและนํ้ ามันปาล์มทัง้ ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) โดยมีแผนทีจ่ ะยกเลิกการแทรกแซงตลาดปาล์ม
นํ้ามันและนํ้ามันปาล์มตัง้ แต่ปี 2565 และลอยตัวราคานํ้ามันปาล์มขวดจากปจั จุบนั ทีม่ เี พดานสูงสุด 42 บาท/ขวด
ลิตร
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้เพิม่ ผลปาล์มเป็ นรายการสินค้าควบคุมเพิม่ เติม
ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์เสนอ เนื่องจากปริมาณผลผลิตนํ้ามันปาล์มมีความผันผวนสูง บางช่วงเกิดปญั หาขาดแคลน
หรือบางช่วงล้นตลาด ส่งผลให้ราคาสูงขึน้ หรือตกตํ่า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผูบ้ ริโภค
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั มาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษทั ยังคง
ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณนํ้าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสูต่ ลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมอิ ากาศเกิดขึน้ อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปี
ประสบภัย แล้ง ทํา ให้ป ริม าณผลผลิตที่อ อกสู่ตลาดมีค วามผัน ผวนในแต่ ละปี ห รือ ระหว่างปี ซึ่ง อาจนํ า ไปสู่ก าร
แทรกแซงจากภาครัฐ
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิ ตภัณฑ์
- กลยุทธ์การแข่งขัน

เนื่องจากบริษทั มีความเชีย่ วชาญในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากนํ้ามันปาล์ม กลยุทธ์ทส่ี าํ คัญของบริษทั ยังคง
เน้นทีผ่ ลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณสมบัตพิ เิ ศษ หรือผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพื่อหลีกเลีย่ งการแข่งขันในด้านราคากับ
ผูผ้ ลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็ นการเจาะกลุ่มร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพร้อมปรุง และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีต่ ่างๆ โดยทางบริษทั มีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์สตู รพิเศษเฉพาะของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม นอกจากนี้บริษทั ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้าเพื่อให้มคี ุณภาพทีด่ ขี น้ึ และมีนโยบายควบคุมขัน้ ตอนการผลิต
ให้ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มมี าตรฐาน บริษทั จึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอย่างสมํ่าเสมอ
บริษทั ให้ความสําคัญถึงเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตราสินค้า เพื่อทดแทนการแข่งขันเรื่องราคา ดังนัน้
บริษทั จึงมุง่ ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความตระหนักและการรับรูใ้ นตราสินค้าแก่ผบู้ ริโภค และด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัยประกอบ
กับความรู้ความชํานาญในการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ํ ามันพืชสําหรับปรุงอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค จึงได้เพิม่ ไลน์ผลิตภัณฑ์น้ํ ามันบาลานซ์ซงิ่ ออยล์ ตรา “หยกเอ็กซ์ตร้า” ชูจุดขายขวดเดียวครบทุกเมนู สุขภาพ กับ
อัตราส่วนไขมันอิม่ ตัว , ไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงเดีย่ ว และไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงซ้อนในอัตราส่วน 1:1:1 ซึง่ เป็ นสัดส่วนไขมันทีด่ ที ส่ี ดุ
ต่อร่างกายทีไ่ ด้รบั คําแนะนําจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อเพิม่ ทางเลือกสุขภาพให้กบั ผูบ้ ริโภค ตอกยํ้าความเป็ นผูน้ ํา
ตลาดนํ้ามันพืชสําหรับปรุงอาหารทีไ่ ม่หยุดนิ่งของทางบริษทั ได้เป็ นอย่างดี
ในปี 2559 กระแสรักสุขภาพยังคงได้รบั ความสนใจอย่างต่อเนื่องจากปี ท่ผี ่านมา โดยทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ต่าง
รณรงค์ให้ชาวไทยใส่ใจสุขภาพ จากกระแสดังกล่าว ผลิตภัณฑ์น้ํ ามันพืชตรา “เนเชอเรล” ได้ชูจุดยืนความเป็ นผู้นําตลาด
นํ้ ามันพืชเพื่อสุขภาพโดยได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์น้ํ ามันรําข้าวโกลด์ตรา “เนเชอเรล ฟอร์เต้” ที่อุดมไปด้วยโอรีซานอล 12,500
ppm ช่วยต้านอนุ มลู อิสระได้ดกี ว่าวิตามินอี 5 เท่า ช่วยเพิม่ HDL (ไขมันดี) และลด LDL (ไขมันร้าย) ช่วยลดความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ และคุณประโยชน์อ่นื ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ บริษทั ได้เสริฟท์สุขภาพให้กบั ผูบ้ ริโภคใกล้
บ้านกับการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์น้ํามันคาโนล่า และนํ้ามันมะพร้าวสําหรับปรุงอาหาร บรรจุขนาด 500 มิลลิลติ ร โดยวางจําหน่าย
ในช่องทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งได้กบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างดี โดยหลังจากวางตลาดแล้ว ทางบริษทั ได้จดั
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสื่อสารข้อมูลสินค้า และสาระความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพให้กบั ผู้บริโภคผ่านทุก
ช่องทาง อาทิ สือ่ ทีวี สือ่ วิทยุ สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ ออนไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมภาพลักษณ์น้ํามันพืชเพื่อสุขภาพของ
“เนเชอเรล” ได้อย่างชัดเจน
ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสมปี 2559 ทางบริษทั ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อให้
ความรูผ้ ู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรีท่ งั ้ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้สามารถสร้างความหลากหลาย รวมถึงสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผ่านทางกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การจัดสัมมนาเบเกอรี,่ การจัดเวิรค์ ช็อป รวมถึง
การจัดรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างดี ซึง่ ช่วยตอกยํ้าความเป็ นผูน้ ํา
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์สาํ หรับธุรกิจเบเกอรีข่ องบริษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
- ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษทั เริม่ ดําเนินกิจการมาตัง้ แต่ปี 2522 จึงทําให้บริษทั ได้รบั ความเชื่อถือและมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษทั มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็ นทีเ่ ชื่อถือ โดยในปจั จุบนั บริษทั มีระบบ
มาตรฐานต่างๆ ประกอบด้วย 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
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มาตรฐานต่างๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า โดยเน้นทีค่ วามเอาใจใส่
และความรับผิดชอบต่อลูกค้า นอกจากนี้ บริษทั ยังสามารถจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าตรงตามเวลา ทําให้ได้รบั ความไว้วางใจ
จากลูกค้าเป็ นอันมาก
ในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่มกี ารขายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการ
ขาย
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้จดั ให้มกี ารสัมมนาให้ความรูใ้ นเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เช่น วิธกี ารทําขนมชนิด
ต่างๆ แก่ลกู ค้าทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็ นประจําทุกปี ซึง่ เปิ ดโอกาสให้บริษทั ได้พบปะกับลูกค้าและได้ทราบ
ถึงปญั หาที่ลูกค้าประสบในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งพนักงานขายของบริษัท และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการ
สามารถให้คาํ แนะนําแก่ลูกค้าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละระดับราคาทีต่ รงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ไขมันพืชผสมและเนยเทียม ทัง้ นี้เนื่องจากในปจั จุบนั บริษทั ได้จดั จําหน่ ายไขมันพืชผสมและ
เนยเทียมหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัตกิ ารใช้งานแตกต่างกัน ภายใต้เครื่องหมายการค้าทีต่ ่างกัน นอกจากการจัดสัมมนาแล้ว
บริษทั ยังมีการจัดให้ลกู ค้ามาเยีย่ มชมการผลิตทีโ่ รงงานอย่างสมํ่าเสมอ
ลูกค้าของบริษทั สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุม่ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั นี้
1.

ร้านค้าส่ง (ยี่ปัว้ ) ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสิ นค้า

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ ได้แก่ นํ้ามันปาล์มโอเลอีน นํ้ามันถัวเหลื
่ อง นํ้ามันคาโนล่า นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน และ
นํ้ามันมะพร้าว โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด ถุง และปี๊ บ ซึง่ จะได้นําไปจําหน่ายต่อให้กบั ผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย นอกจากนี้ยงั มี
สินค้าของ UFC ซึง่ บริษทั เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้า ได้แก่ ผัก และ ผลไม้ บรรจุกระป๋อง นํ้าผลไม้ บรรจุกระป๋อง และ UHT
และกาแฟบรรจุกระป๋อง ซึง่ ทําจากกาแฟสดคัวบดพั
่
นธุอ์ าราบิกา้
ลูกค้าร้านค้าส่ง (ยีป่ ว)ั ้ ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซึง่ มีจาํ นวนประมาณ 2,000 กว่าราย พนักงานขายของบริษทั ที่
ดูแลจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะรับผิดชอบพืน้ ที่ขายในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะ
รับผิดชอบพืน้ ทีใ่ นต่างจังหวัด นอกจากนี้ยงั มีเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ทีม่ บี ทบาทในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น พนักงาน
ตรวจสินค้า และพนักงานแนะนําสินค้าประจําห้างสรรพสินค้าอีกจํานวนหนึ่ง พนักงานขายจะออกเยีย่ มเยียนลูกค้าสมํ่าเสมอ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ สําหรับลูกค้าแต่ละราย เพือ่ ไปรับคําสังซื
่ อ้ และติดตามความคืบหน้าของสภาพตลาดอย่างใกล้ชดิ
2.

ร้านเบเกอรี่และภัตตาคาร

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ ได้แก่ นํ้ามันปาล์มโอเลอีนขนาดบรรจุป๊ี บ ไขมันพืชผสม เนยเทียม Hydrogenated Fat
และ นํ้ามันมะพร้าว ลูกค้าประเภทร้านเบเกอรีแ่ ละภัตตาคาร ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พนักงาน
ขายจะออกเยีย่ มลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้ สําหรับลูกค้าแต่ละราย เนื่องจากจํานวนครัง้ ของการสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ลูกค้าในกลุม่ นี้จะถีก่ ว่าลูกค้ากลุม่ อื่น
3.

ร้านอาหารฟาสต์ฟดและลู
ู้
กค้าอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ ได้แก่ นํ้ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์ นํ้ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุถงั และบรรจุป๊ี บ ซึ่งมีหลายขนาด
รวมทัง้ บรรจุแทงค์ นอกจากนี้ยงั มีน้ํามันปาล์มสเตียรีน Hydrogenated Fat ไขมันพืชผสม เนยเทียม และผลิตภัณฑ์ของ
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UFC เช่น ข้าวโพดหวาน ซุปข้าวโพด และผลไม้รวม โดยลูกค้าจะสังให้
่ บริษทั ผลิตสินค้าให้ตามคุณสมบัตพิ เิ ศษ เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามที่กําหนดให้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละราย แต่ละแฟรนไชส์ รือสาขาของร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูดทัวโลก
่
เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็ นหลัก และจะเลือกผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดบิ ให้เพียง
ไม่กร่ี าย ดังนัน้ โอกาสในการสูญเสียลูกค้าในกลุ่มนี้ของบริษทั จึงมีค่อนข้างน้อย นอกจากนัน้ ลูกค้าในกลุ่มนี้ยงั จัดเป็ นลูกค้า
กลุม่ เป้าหมายของบริษทั อีกด้วย
- การจัดจําหน่ ายและช่องทางการจัดจําหน่ าย
บริษทั เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายเอง โดยผ่านทางกลุ่มร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า กลุ่มร้านอาหาร เบเกอรี่
ภัตตาคารฟาสต์ฟ้ ูด กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมสบู่ แชมพู จากการทีบ่ ริษทั เป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย
่ ง และสามารถตอบสนองความต้องการของ
สินค้าโดยตรง ทําให้สามารถดูแลและให้บริการแก่ลกู ค้าในทุกพืน้ ทีไ่ ด้อย่างทัวถึ
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ทําให้บริษทั ได้ดําเนินการทางการตลาดได้อย่างคล่องตัวมากขึน้ รวมไปถึงการวาง
แผนการผลิต เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- สัดส่วนการจําหน่ ายในประเทศและต่างประเทศในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา

การจําหน่ายในประเทศ
การจําหน่ายต่างประเทศ

2559
96.81 %
3.19 %

2558
97.01 %
2.99 %

2557
95.53 %
4.47 %

ผลิตภัณฑ์น้ํ ามันปาล์มส่วนใหญ่เป็ นการจําหน่ ายในประเทศ สําหรับการจําหน่ ายต่างประเทศจะผ่านนายหน้ า
ตัวแทน ซึง่ มีสาํ นักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศทีส่ ง่ ออก ได้แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เป็ น
ต้น
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของผัก, ผลไม้, เครื่องดื่มและซ้อสเป็ นการจําหน่ ายในประเทศ และต่างประเทศ ในสัดส่วน 31
: 69 โดยมีการจําหน่ายไปยังประเทศ สิงค์โปร์ ญีป่ นุ่ อเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป เป็ นต้น

ข.

ภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างของอุตสาหกรรม

การปลูก ปาล์ม นํ้ า มัน ในประเทศไทยเริ่ม ตัง้ แต่ สมัยก่ อ นสงครามโลกครัง้ ที่ส อง โดยเริ่ม ปลูก ประมาณพัน ไร่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้าเป็ นครัง้ แรก และต่อมาได้มกี ารขยายพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกทัง้ จากภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา จนถึงช่วง
30 ปี ทีผ่ ่านมา เกษตรกรรายย่อยให้ความสําคัญกับการปลูกปาล์มอย่างจริงจังและได้รบั การพัฒนาเข้าสูร่ ะบบการค้าและ
อุตสาหกรรมมากขึน้ ปจั จุบนั ไทยเป็ นประเทศหนึ่งในผูผ้ ลิตปาล์มนํ้ามันทีส่ ามารถผลิตใช้อย่างเพียงพอภายในประเทศ และ
สามารถส่งออกได้บางส่วนเท่านัน้
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม โรงงาน
สกัดนํ้ามันปาล์มดิบ โรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผูบ้ ริโภค ซึ่งการเปลีย่ นแปลงในแต่ละส่วนจะมี
ผลกระทบซึง่ กันและกัน นอกจากนี้ ในปจั จุบนั ได้เกิดความต้องการใช้น้ํามันปาล์มจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลขึน้ มา
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ในระบบ ทําให้อาจเกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ไบโอดีเซลและอุปทานของนํ้ามันปาล์มเพื่อการบริโภค ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อราคานํ้ามันปาล์มได้เช่นกัน สําหรับปจั จัยภายนอกซึง่ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาในประเทศ ได้แก่
ราคาตลาดโลก ราคานํ้ามันพืชชนิดอื่นทีท่ ดแทนกันได้ และยังมีปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ อันจะส่งผล
โดยตรงต่อปริมาณผลปาล์มสดทีจ่ ะออกสูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาล ทีผ่ ่านมา การแข่งขันในตลาดเพื่อการซือ้ วัตถุดบิ และนํามา
ผลิตเพื่อจําหน่ ายเป็ นนํ้ามันปาล์มทีส่ ามารถบริโภคได้นนั ้ จะเป็ นการแข่งขันทางด้านราคาเป็ นหลัก ทําให้ราคาวัตถุดบิ นัน้
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลีย่ นแปลงราคาจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูปจะขึน้ อยูก่ บั ราคาคู่แข่งและการควบคุม
ราคาของกรมการค้าภายในเป็ นหลัก
สําหรับปริมาณผลปาล์มสดซึ่งเป็ นวัตถุดบิ นัน้ ประเทศไทยไม่มกี ารนํ าเข้าผลปาล์มสด ผลผลิตปาล์มนํ้ ามันเกือบ
ทัง้ หมดจึงถูกนํ ามาใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตนํ้ ามันปาล์มและส่วนน้อยใช้เป็ นเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตปาล์มนํ้ ามันเพิม่ ขึน้
เนื่องจากการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเป็ นสําคัญ ส่งผลให้มผี ลผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 45,890 ตันในปี 2520 เป็ น 1.3 ล้านตัน และ 1011 ล้านตัน ในปี 2534 และ 2559 ตามลําดับ นํ้ามันปาล์มทีผ่ ลิตได้จากโรงงานสกัดประกอบด้วยนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามัน
เมล็ดในปาล์มดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาล์มจะนําไปใช้ทดแทนกับนํ้ามันมะพร้าวได้เป็ นอย่างดี นํ้ามันเมล็ดในปาล์มสกัดได้เฉพาะ
ในโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มขนาดใหญ่ทม่ี กี ารแยกเอาเมล็ดในปาล์มออกมาจากผลปาล์มเท่านัน้ ส่วนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะ
หีบนํ้ามันจากผลปาล์มทัง้ ทะลายโดยไม่มกี ารแยกเมล็ดใน นํ้ามันปาล์มดิบทีไ่ ด้กจ็ ะเป็ นนํ้ามันผสม
สําหรับเศษวัสดุเหลือจากขบวนการผลิต คือ เส้นใยของผลปาล์ม กะลาปาล์ม และทะลายปาล์มเปล่า โดยเส้นใยของ
ผลปาล์มและกะลาปาล์ม ทางโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มนําไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในหม้อไอนํ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานเองเกือบ
ทัง้ สิน้ อย่างไรก็ตาม ราคาของกะลาปาล์มในปจั จุบนั มีแนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากสามารถนํ าไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนนํ้ามัน
ปิ โตรเลียมทีม่ รี าคาสูงขึน้ ส่งผลให้โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มนํากะลาปาล์มออกขายแทนการนําไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในหม้อไอนํ้า
ทัง้ นี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหม้อไอนํ้ าเพื่อให้สามารถใช้ทะลาย
ปาล์มเปล่าเป็ นเชื้อเพลิงได้ แทนการใช้เส้นใยของผลปาล์มเพียงอย่างเดียว การใช้พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ดังกล่าว สามารถลดปริมาณการใช้น้ํ ามันปิ โตรเลียมลงได้ นอกจากจะเป็ นการลดต้นทุนในการผลิตนํ้ ามันปาล์มดิบแล้ว ยัง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการอนุรกั ษ์พลังงานอีกด้วย
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ภาพรวมปี 2559
รูปที่ 1 : เหตุการณ์สาํ คัญรายไตรมาส
ปริ มาณการผลิ ต (เมตริ กตัน)
ปี 2559

ผลปาล์มสด

ราคา (บาท/กิ โลกรัม)
ผลปาล์มสด
นํ้ามันปาล์มดิ บ
นํ้ามันปาล์มดิ บ
(คุณภาพ

เหตุการณ์สาํ คัญ

นํ้ามัน 18%)

2,318,276

392,005

5.38

29.58
(Q1/58 : 33.46)

3,161,912

504,655

5.77

33.90
(Q2/58 : 26.58)

2,601,645

476,368

6.32

34.18
(Q3/58 : 24.34)

2,395,999

431,421

5.88

30.14
(Q4/58 : 24.96)

1,804,449
(ปี 58 : 2,068,475)

5.84
(ปี 58 : 4.95)

31.95
(ปี 58 : 27.33)

ไตรมาสที่ 1 (Q1/58 : 2,326,485) (Q1/58 : 363,059) (Q1/58 : 6.12)

ไตรมาสที่ 2 (Q2/58 : 4,245,500) (Q2/58 : 713,767) (Q2/58 : 4.81)

ไตรมาสที่ 3 (Q3/58 : 2,958,550) (Q3/58 : 533,100) (Q3/58 : 4.20)

ไตรมาสที่ 4 (Q4/58 : 2,437,940) (Q4/58 : 458,548) (Q4/58 : 4.68)

10,477,832
(ปี 58 :11,968,475)
ทีม่ า : ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน

รวม
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ปริมาณสต๊อกนํ้ ามันปาล์มดิบในเดือน
มีนาคมเท่ากับ 195,006 ตัน ตํ่าสุดใน
รอบปี ตลาดมีความกังวลว่าภาวะแห้ง
แล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทําให้
ผลผลิตนํ้ ามันปาล์มทัวโลกในปี
่
2559
ลดลง 2-3 ล้านตัน
ปริ ม าณผลปาล์ ม สดทั ้ง ประเทศมี
ปริมาณน้อยกว่า Q2/58 เป็ นอย่างมาก
เนื่ อ งจากภาวะแห้ ง แล้ ง อัน เกิ ด จาก
ปรากฏการณ์ เ อลนี โ ญ ส่ง ผลให้ร าคา
ผลปาล์มสดและนํ้ามันปาล์มดิบปรับตัว
สู ง ขึ้น มาเลเซีย เริ่ม มีก ารเก็ บ ภาษี
ส่งออกในเดือนเมษายน 2559 นับเป็ น
การสิ้น สุ ด การใช้ ภ าษี ศู น ย์ ม าตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคม 2558
ราคาผลปาล์ม สดและนํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ
ปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่อง โดยราคานํ้ ามัน
ปาล์ม ดิบ ในประเทศปรับ ตัว สูง ขึ้น จน
แตะระดับสูงสุดที่ 38 บาท/กิโลกรัมเมือ่
ประมาณปลายเดือ นกรกฎาคม เกิด
ส่ ว นต่ า งราคาเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ตลาดโลกถึงกิโลกรัมละ 11-12 บาท
ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น ป ร ะ ก า ศ ล ด
สัดส่วนไบโอดีเซล จํานวน 2 ครัง้ จาก
บี 7 เหลื อ บี 5 มี ผ ลเมื่ อ วั น ที่ 25
กรกฎาคม และจากบี 5 เหลือบี 3 มีผล
เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม
ราคาผลปาล์ ม สดในประเทศไม่ ป รับ
ลดลงมากนั ก ในขณะที่ส ถานการณ์
ร า ค า นํ้ า มั น ป า ล์ ม ดิ บ เ ริ่ ม ล ด ล ง
กระทรวงพลัง งานประกาศปรับ เพิ่ม
สัดส่วนไบโอดีเซลจากบี 3 กลับมาเป็ น
บี 5 มีผลเมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน
ปริมาณสต๊อกนํ้ ามันปาล์มของประเทศ
มาเลเซี ย อยู่ ใ นระดับ ตํ่ า ทํ า ให้ ร าคา
นํ้ ามันปาล์มในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้
มาก

แบบ 56-1

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การปลูกปาล์มนํ้ ามันในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนปจั จุบนั มีพน้ื ที่ให้ผลผลิตประมาณ 4.6 ล้านไร่
เพิม่ ขึน้ จาก 4.30 ล้านไร่ในปี 2558 ร้อยละ 7 โดยกระจายออกไปยังภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงราย เลยและพิษณุ โลก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุ่มแม่น้ํ าโขงในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม เป็ นต้น ทัง้ นี้ เนื่องจากพืน้ ที่ในภาคใต้และ
ตะวันออกซึ่งมีความเหมาะสมต่อการปลูกปาล์มนํ้ ามันมีจํานวนลดลงและราคาที่ดนิ สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ทางการ
เกษตรในภาคเหนือและอีสาน ในทางกลับกัน ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมทัง้ ประเทศในปี 2559 มีจํานวนประมาณ 10
ล้านตัน ลดลงจาก 12 ล้านตันในปี 2558 เนื่องจากสถานการณ์ภยั แล้งตัง้ แต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2559 มี
ผลผลิตต่อไร่ 2,436 กิโลกรัม ลดลงจาก 2,803 กิโลกรัมในปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 13 โดยมีผลผลิตปาล์มสดตํ่าสุดในเดือน
มกราคมทีป่ ระมาณ 5 แสนตันและสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 1.16 ล้านตัน ราคาผลปาล์มสดเฉลีย่ ทัง้ ปี อยูท่ ่ี 5.84 บาท/กิโลกรัม
โดยมีราคาเฉลีย่ รายเดือนตํ่าสุดที่ 4.95 บาท/กิโลกรัมในเดือนมีนาคม และสูงสุดที่ 7.02 บาท/กิโลกรัมในเดือนกรกฎาคม เป็ น
ทีน่ ่าสังเกตุวา่ ปี 2558 และ 2559 ราคาผลปาล์มสดในระดับตํ่าสุดไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นช่วงไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี ซึง่ เป็ นช่วงที่
ผลผลิตออกสูต่ ลาด
รูปที่ 2 : ปริ มาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน
(คุณภาพนํ้ามัน 18%)
'000 ตัน

บาท / กิ โลกรัม
8.00

3,000

7.00

2,500

6.00
2,000

5.00
4.00

1,500

3.00

1,000

2.00
500
0

1.00
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2558

451

683

1,193

1,449

1,573

1,224

1,030

947

982

989

826

623

2559

538

717

1,063

1,158

1,096

908

806

876

920

834

812

750

2558

6.48

6.61

5.26

4.69

4.61

5.14

4.46

4.29

3.86

4.34

4.71

5.00

2559

5.70

5.48

4.95

5.60

5.81

5.91

7.02

6.13

5.83

5.91

5.85

5.87

0.00

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

ผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศในปี 2559 อยูท่ ่ี 1,804,449 ตัน (2558 : 2,068,475ตัน) โดยมีความต้องการใช้
นํ้ามันปาล์มดิบ ดังนี้
1) เพื่อการบริโภค 987,803 ตันลดลงจาก 1,053,329 ตันในปี 2558 ร้อยละ 6.22 สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ
ราคานํ้ามันพืชประเภทอื่นทีส่ ามารถใช้ทดแทนกันได้มรี าคาตํ่าลงโดยเปรียบเทียบ
2) เพือ่ ผลิตไบโอดีเซล 815,956 ตัน ลดลงจาก 833,223 ตันในปี 2558 ร้อยละ 2.07
ตัง้ แต่กลางปี 2559 กระทรวงพลังงานได้ประกาศปรับสัดส่วนการผสมนํ้ามันปาล์มในนํ้ามันดีเซลจํานวน 3 ครัง้ เพื่อ
ปรับสมดุลปริมาณสต๊อกและราคาของนํ้ามันปาล์มดิบ ดังนี้
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1) ปรับลดจาก B7 เป็ น B5 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559
2) ปรับลดจาก B5 เป็ น B3 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
3) ปรับเพิม่ จาก B3 เป็ น B5 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
การปรับลดดังกล่าวมีผลให้การนํ านํ้ ามันปาล์มไปใช้ในไบโอดีเซลลดลง ทัง้ นี้ เพื่อให้มคี วามสมดุลในด้านราคา
ระหว่างการใช้เพือ่ การบริโภคและไบโอดีเซล
รูปที่ 3 : ปริ มาณการผลิ ตนํ้ามันปาล์มดิ บในประเทศไทย

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

การเคลื่อนไหวของราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลี่ยรายเดือนในปี 2559 อยู่ในช่วงระหว่าง 29.02 – 37.49
บาท/กิโลกรัม (2558 : 21.50 – 36.39 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี สงู ถึงที่ 31.95 บาท/กิโลกรัม (2558 : 27.33
บาท/กิโลกรัม) ซึง่ นับเป็ นระดับราคาเฉลีย่ สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยแตะระดับสูงสุดที่ 38 บาท/กิโลกรัมเมื่อประมาณปลายเดือน
กรกฎาคม เกิดส่วนต่างราคาเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโลกถึงกิโลกรัมละ 11-12 บาท กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจ
พลังงาน จึงมีการประกาศลดสัดส่วนไบโอดีเซลตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซลจํานวน 2 ครัง้
ส่งผลให้ราคานํ้ ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในปลายเดือนกันยายน โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ท่ี 29 - 30 บาท/
กิโลกรัม ต่อมาเมื่อมีการคาดว่าผลปาล์มจะเริม่ ออกสู่ตลาดมากขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม กระทรวงพลังงานจึง
ประกาศเพิม่ สัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี 3 เป็ นบี 5 ซึ่งมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้ราคานํ้ามัน
ปาล์มดิบกลับมาเคลื่อนไหวทีร่ ะดับ 31 - 32 บาท/กิโลกรัมในช่วงปลายปี
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รูปที่ 4 : ราคานํ้ามันปาล์มดิ บขายส่งตลาด กทม.
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

จากการทีร่ าคานํ้ามันปาล์มดิบทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทําให้ประเทศไทยส่งออกไม่ได้ เกิดสต็อกนํ้ามันปาล์มสะสมสูง
ในบางช่วงเวลา และนํ าไปสู่แรงจูงใจในการลักลอบนํ านํ้ ามันปาล์มราคาถูกเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ปริมาณนํ้ ามันปาล์ม
คงเหลือในรูปนํ้ามันปาล์มดิบ ณ สิน้ ปี 2559 อยูท่ ่ี 293,467 ตัน เมือ่ เทียบกับ 334,692 ตัน ณ สิน้ ปี 2558
รูปที่ 5 : ปริ มาณนํ้ามันปาล์มดิ บคงเหลือและ
การเคลื่อนไหวของราคารายเดือน
'000 ตัน
800

บาท / กิ โลกรัม
40.00

600

30.00

400

20.00

200

10.00

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.

2558

117

156

203

285

385

449

450

462

448

449

394

335

2559

261

215

195

213

220

223

217

229

259

290

297

293

2558 35.44

36.39

28.54

26.15

26.17

27.43

26.22

25.29

21.50

23.94

24.94

26.00

2559 29.63

30.10

29.02

32.26

33.93

35.50

37.49

34.00

31.05

30.00

29.63

30.80

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน
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เหตุการณ์สาํ คัญ
(1) ในปจั จุบนั นํ้ ามันปาล์มบรรจุขวดยังคงเป็ นสินค้าควบคุมซึ่งถูกควบคุมและกําหนดโดยกรมการค้าภายใน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นํ้ ามันปาล์มที่มขี นาดบรรจุต่ํากว่า 5 ลิตร ทําให้ไม่สามารถปรับราคาจําหน่ ายได้โดยเสรีเพื่อสะท้อนต้นทุน
วัตถุดบิ ทีแ่ ท้จริง จากทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ปี 2559 เป็ นปี ทร่ี าคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่ รายเดือนเคลื่อนไหวอยู่
ในระดับสูง โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี สงู ถึง 31.95 บาท/กิโลกรัม นับเป็ นระดับราคาเฉลีย่ สูงสุดในรอบ 5 ปี ในขณะทีเ่ พดาน
ราคาจําหน่ ายปลีกนํ้ ามันพืชปาล์มถูกกําหนดไว้สูงสุดที่ 42 บาท/ลิตร (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) ซึ่งไม่เพียงพอกับต้นทุน
นํ้ามันปาล์มดิบทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ส่งผลกระทบต่อกําไรของผูป้ ระกอบการ
รูปที่ 6 : โครงสร้างราคาจําหน่ ายปลีก
นํ้ามันปาล์มขวด ขนาด 1 ลิ ตร
ราคาสินค้าที่เหมาะสม (บาท / ลิตร)

บาท/ลิ ตร

100.0
90.0
79

80.0
70.0
57

60.0
47

50.0
37

40.0
30.0

47

22.5

10.0

17.7

38

16.3

31.0

บาท

18.5
บาท

14.9

20.0

20.9

63

39.0

มีผลบัง คับใช้
เมื่อปี 2551 58.0

มีผลบัง คับใช้เมื่อ
เดือนมกราคม 2554

50

46

14.5

16.2
42
บาท

44.0
30.0

45
15.4

มีผลบัง คับใช้เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2554

35.6

40
15.1

43

42

15.3

15.2

47
15.6

29.3

24.4

27.5

26.6

31.2

2555

2556

2557

2558

2559

0.0

24 ต.ค. 53 ต.ค. 53

พ.ย. 53

ธ.ค. 53

ม.ค. 54

ราคานํ้ามันปาล์มดิ บ (บาท /ก.ก.) ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม
-บาท

ราคาควบคุม (บาท/ลิ ตร)
รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7 .

ก.ค. 54

2554

ราคาสิ นค้าที่เหมาะสมพิ จารณาจากต้นทุนนํ้ามันปาล์มดิ บ และองค์ประกอบต่อไปนี ้ :
1) ค่าใช้จ่ายในการผลิ ต และบรรจุภณ
ั ฑ์
2) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร และค่าขนส่ง
3) ส่วนแบ่ง กําไรสําหรับผูผ้ ลิ ต และตัวแทนจําหน่ าย
4) ภาษีมูลค่าเพิ่ ม (VAT) ร้อยละ 7

(2) เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2559 คณะอนุกรรมการปาล์มนํ้ามัน ได้จดั ทําร่างยุทธศาสตร์การปฏิรปู ปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม
ทัง้ ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) เตรียมเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กนป.) โดยยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มของไทย โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
ทัง้ ระบบ พร้อมๆ กับการยกระดับรายได้เกษตรกร สําหรับยุทธศาสตร์ดงั กล่าวประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต
ด้านนวัตกรรม ด้านมาตรฐาน ด้านพลังงาน ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในด้านการผลิต ตัง้ เป้า
จะเพิม่ ผลผลิตต่อไร่เป็ น 3.25 - 3.50 ตัน ในปี 2579 เพิม่ พื้นที่เพาะปลูกจากปจั จุบนั 4.81 - 5.23 ล้านไร่ เป็ น 6.06 7.23 ล้านไร่ ในปี 2579 รวมถึงลดต้นทุนการผลิตด้วยการเพิม่ อัตราการสกัดนํ้ามันในผลปาล์มเป็ นร้อยละ 22 ภายในปี
2564 จากปจั จุบนั อยู่ทร่ี อ้ ยละ 18 ด้านนวัตกรรมจะพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยสูอ่ ุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล ส่วนด้าน
พลังงานจะเพิม่ สัดส่วนการใช้น้ํามันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลให้สงู ขึน้ เป็ นบี 10 ในปี 2569 และเพิม่ บี 20 ในปี 2579
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นอกจากนัน้ จะมีการยกเลิกการแทรกแซงตลาดปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มตัง้ แต่ปี 2565 และลอยตัวราคานํ้ามันปาล์ม
ขวดจากปจั จุบนั ทีม่ เี พดานสูงสุด 42 บาท/ขวดลิตร
(3) ราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่ สูงกว่าปี 2558 โดยในปี 2559 ราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากําหนด
ส่งมอบเดือนทีส่ ามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) เฉลีย่ แล้วทัง้ ปี อยูท่ ป่ี ระมาณ
2,630 ริงกิตต่อตัน เปรียบเทียบกับ 2,235 ริงกิตต่อตันในปี 2558 คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.67 โดยแตะระดับสูงสุดที่
3,182 ริงกิตต่อตันเมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 มีสาเหตุจากปี 2559 เป็ นปี ทผ่ี ลผลิตปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มดิบของ
โลกมีปริมาณลดลงมากกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากภาวะแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ในปี 2558

รูปที่ 7 : ราคานํ้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย
รายเดือน

Source: http://www.indexmundi.com

(4) ปริมาณนํ้ ามันปาล์มคงเหลือของทัง้ ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียอยู่ในระดับตํ่ามาก โดยในปลายปี 2559 ปริมาณ
นํ้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศมาเลเซียอยูใ่ นระดับเพียง 1.6 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณผลผลิตอยู่ในระดับตํ่า ในขณะที่
อุปสงค์จากประเทศจีนและอินเดียสูงต่อเนื่อง
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รูปที่ 8 : ปริ มาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศ
มาเลเซีย
'000 ตัน
3,000
2,500

2557
2558
2559
พ.ย. 2558 : สูงสุดที่ 2.91 ล้านตัน

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.

รูปที่ 9 : ปริ มาณผลผลิ ตนํ้ามันปาล์มดิ บของ
ประเทศมาเลเซีย
'000 ตัน
2,500
2,000

2557
2558
2559
ส.ค.2558 : สูงสุดที่ 2.05 ล้านตัน

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.
ทีม่ า : Malaysian Palm Oil Board
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กําลังการผลิ ต
1. โรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิ บ : การเพิม่ ขึน้ ของจํานวนโรงสกัดนํ้ามันปาล์มจาก 91 โรงในปี 2556 เป็ นประมาณ 136
โรงในปจั จุบนั ทําให้กาํ ลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 30 ล้านตัน-ผลปาล์มสดต่อปี นับว่าสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสด
ทีอ่ อกสู่ตลาดในปี 2559 ที่ 10 ล้านตันเป็ นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้กําลังการผลิตของโรงสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบอยู่ต่ํา
กว่าร้อยละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีอยูใ่ นระดับสูง ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและคุณภาพของผล
ปาล์มสด ซึง่ เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มของประเทศไทย
2. โรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม : ประเทศไทยมีโรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมปลายนํ้าจํานวน 17 แห่ง มีกําลัง
การผลิตทัง้ สิ้นประมาณ 2.5 ล้านตัน-วัตถุดิบต่อปี และอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 70 ถึงแม้จํานวน
ผูป้ ระกอบการจะเพิม่ ขึน้ จํานวนไม่มากนักเมือ่ เทียบกับโรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ เนื่องจากเป็ นการลงทุนทีต่ อ้ งใช้เงินทุนสูง และ
ต้องอาศัยความรูค้ วามชํานาญและเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มเริม่ มีความรุนแรง
มากขึน้ ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา โดยผูป้ ระกอบการรายใหม่มกั ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคามาทําการตลาด
3. เนยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณ์วา่ อัตราการใช้กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะตํ่ากว่าร้อยละ 50
ในปจั จุบนั มีผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจนี้อยู่ประมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษทั มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในส่วนของ
ธุรกิจเบเกอรีส่ าํ หรับร้านค้าปลีก

คาดการณ์ปริ มาณและแนวโน้ มราคานํ้ามันปาล์มปี 2560
พื้น ที่ป ลูกปาล์ม นํ้ า มันในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี ละประมาณ 3 แสนไร่ จากการปรับเปลี่ยนชนิ ดพืช ที่ป ลูก
โดยเฉพาะการโค่นล้มยางพารามาเป็ นการปลูกปาล์มนํ้ ามันทดแทนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติราคายางตกตํ่าเป็ น
เวลาติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ท่เี พิม่ ขึ้นจากการทําลายป่าหรือพื้นที่สงวนของรัฐลดลงสืบเนื่ องจากการเข้มงวดของ
นโยบายรัฐบาล เหตุผลดังกล่าวควรทําให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี แต่จากข้อเท็จจริง ปจั จัยจากสภาพอากาศ
ย้อนหลังไปประมาณ 2 ปีมผี ลกระทบต่อผลผลิตในปีปจั จุบนั เป็ นอย่างมาก โดยในปี 2560 คาดว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิต
ปาล์มนํ้ามันจะออกสูต่ ลาดมากขึน้ เป็ น 13 ล้านตัน และส่งผลให้ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบกลับมามากขึน้ อีกครัง้ ทีป่ ระมาณ 2.2
ล้านตัน หลังจากในปี 2559 ผลผลิตปาล์มนํ้ามันได้รบั ผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์วา่ ผลผลิตนํ้ามันปาล์มของโลกปี 2560 มีปริมาณ 64.50 ล้านตัน
เพิม่ ขึน้ จาก 58.84 ล้านตันในปี 2559 ร้อยละ 9.62 เนื่องจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ได้แก่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีการขยายพืน้ ที่
เพาะปลูกเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดที่เพิม่ ขึ้น ประกอบกับสภาพภูมอิ ากาศกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีปริมาณ
นํ้าฝนเพิม่ ขึน้ จากการคาดการณ์การเกิดภาวะลานีญา
ในปี 2560 คาดว่าความต้องการใช้น้ํ ามันปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศจะมีประมาณ 1 ล้านตัน เพิม่ ขึ้นจาก
987,803 ตันในปี 2559 สําหรับความต้องการใช้น้ํ ามันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านตันเช่นกัน แต่
ทัง้ นี้ ยังคงขึน้ อยู่กบั ราคานํ้ ามันปิ โตรเลียม ราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศ และปริมาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือในประเทศเป็ น
หลัก อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ ว่าราคานํ้ ามันปิ โตรเลียมมีแนวโน้ มที่จะทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ในปี 2560 จึงมีความเป็ นไปได้วา่ สัดส่วนการผสมนํ้ามันปาล์มในนํ้ามันดีเซลจะยังคงอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 6.5 ตลอดทัง้ ปี ซึ่ง
ก็จะทําให้ปริมาณความต้องการใช้น้ํามันปาล์มเพือ่ ผลิตไบโอดีเซลอยูท่ ป่ี ระมาณ 8 แสนตัน
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โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศในปี 2560 คาดว่าจะยังคงเกิดส่วนต่างของราคาใน
ระดับสูง โดยเฉลีย่ ประมาณ 5 - 6 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคานํ้ามันปาล์มดิบตลาดโลก โดยอยู่ท่รี ะดับ 27 - 28 บาท/
กิโลกรัม และราคาผลปาล์มสดทีป่ ระมาณ 4.50 – 5.00 บาท/กิโลกรัม ตราบใดทีร่ าคานํ้ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ ทรงตัวอยูใ่ น
ระดับไม่เกิน 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคานํ้ ามันปาล์ม ดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยในปี 2560 คาดว่าจะอยู่ท่ี
ประมาณ 2,500 ริงกิตต่อตัน ปรับตัวลดลงจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 5

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมนํ้ามันพืช
จากทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น ปจั จุบนั ประเทศไทยยังมีปญั หาเรื่องผลปาล์มสดทีไ่ ม่พอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการ
ผลิตของโรงสกัดนํ้ามันปาล์มทัง้ 136 โรงงาน นับว่าเป็ นปจั จัยสําคัญทีท่ ําให้เกิดการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกร
เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่ วยให้มากทีส่ ดุ ทําให้บางครัง้ ไม่ได้ให้ความสําคัญของคุณภาพวัตถุดบิ เท่าทีค่ วร นอกจากนี้ ยังมี
ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ อันจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลปาล์มสดทีจ่ ะออกสูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาล อีก
ทัง้ ปจั จัยภายนอก ได้แก่ ราคาตลาดโลก ราคานํ้ ามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได้ รวมถึงราคานํ้ ามันปิ โตรเลียม ก็มบี ทบาท
สําคัญในการกําหนดราคานํ้ามันปาล์มดิบภายในประเทศเช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ ความผันผวนของราคานํ้ามันปิ โตรเลียม
รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ ก็สง่ ผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างราคานํ้ ามันปาล์มดิบของไทย ทําให้ยากต่อ
การคาดการณ์ทศิ ทาง
ดังนัน้ การมองแนวโน้ มของอุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์มเรื่องของการพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง
ยังคงเป็ นคําถามว่าจะสามารถทําได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอย่างเป็ นระบบเพื่อทําให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ตามมาอีกหลายประเภทต้องอาศัยการลงทุนสูง เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scales) แม้วา่ ในปจั จุบนั
อุปทานส่วนเกินของนํ้ามันปาล์มทีเ่ หลือจากการบริโภค-อุปโภคขัน้ พืน้ ฐานในประเทศเริม่ มีมากขึน้ แต่การผันผวนของปริมาณ
และราคานํ้ามันปาล์ม ยังคงเป็ นปญั หาและอุปสรรคสําคัญในการทําให้ตลาดมีดุลยภาพพร้อมสําหรับการพัฒนาในลําดับต่อไป
การเปิ ดเสรี AEC นัน้ จะเป็ นเครื่องมือในการบรรเทาภาวะความผันผวนของตลาดนํ้ามันปาล์มในประเทศได้ ในระยะ
ยาว บริษทั ยังตระหนักถึงความมีศกั ยภาพและกลไกตลาดของ AEC ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มของไทยให้เติบโต
่ น เนื่องจาก AEC สามารถเพิม่ โอกาสในการพัฒนาและการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมปลายนํ้ าที่ใช้เทคโนโลยี่
อย่างยังยื
ระดับสูง ซึง่ เป็ นโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพือ่ การประหยัดต่อขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล
อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อุตสาหกรรมผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เป็ นอุตสาหกรรมทีต่ ่อเนื่องจากการผลิตนํ้ามันปาล์ม ซึง่ ใช้เป็ นวัตถุดบิ
ทีส่ าํ คัญในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงงานทําขนมปงั โรงงานทําขนมขบเคีย้ ว ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด ซึง่
จากทีผ่ ่านมา การเติบโตของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสม จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จากการประมาณการของบริษทั
การขยายตัวของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสมอยู่ในอัตราทีส่ งู กว่าอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP GROWTH) ของประเทศไทย ซึง่ โดยทัวไปจะมี
่
ยอดขายทีส่ งู ในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ของปี ซึง่ เป็ นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ
แต่จากกระแสความนิยมบริโภคเบเกอรี่กําลังมาแรง เนื่องจากเป็ นสินค้าที่หาซื้อง่าย สะดวกต่อการทานและการ
พกพา ประกอบกับกระแสนิยมในเบเกอรีส่ ไตล์ยุโรป ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, เกาหลี ทีม่ คี วามแปลกใหม่ และหน้าตาสวยงาม ได้
หลังไหลเข้
่
ามาในประเทศไทย ถือเป็ นการสร้างกระแสให้เบเกอรีเ่ ป็ นทีน่ ิยมมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้มผี ปู้ ระกอบการรายใหม่ๆ ไม่
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ว่าจะเป็ นร้านเบเกอรี่ รวมถึงร้านกาแฟหลากสไตล์เกิดขึ้นมากมายตลอด 2-3 ปี ท่ผี ่านมา ยิง่ ส่งเสริมให้ธุรกิจเบเกอรี่ใน
ประเทศไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยบริษทั ได้มุ่งเน้นในการสร้างความแตกต่าง ควบคู่กบั การคัดสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพ
ซึ่ง เป็ น สิ่ง สํา คัญ ในการสร้า งความจดจํา และดึง ดูด ความสนใจของลูก ค้า ในการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษัท
นอกจากนี้ จากการทีผ่ ลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืชผสม เป็ นอุตสาหกรรมทีต่ ่อเนื่องจากการผลิตนํ้ามันปาล์ม ส่งผลให้
บริษทั มีความได้เปรียบคู่แข่งขันรายอื่นๆ ในการจัดการปญั หาด้านด้านการกําหนดราคา และควบคุมระยะเวลาในการจัดส่ง
วัตถุดบิ ได้อย่างมีเสถียรภาพ
ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของบริษทั ในเรื่องกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืช
่ งทันตามกําหนดเวลา เนื่องจาก
ผสมทีม่ คี ุณภาพต่างกันในช่วงเวลาอันจํากัด ทําให้บริษทั สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทัวถึ
การจําหน่ ายสินค้าประเภทนี้ขน้ึ อยู่กบั เทศกาล นอกจากนี้เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัตทิ ก่ี ําหนดโดยลูกค้า และรวมถึงความสมํ่าเสมอของคุณภาพของสินค้า ก็
ยังเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญของการแข่งขันในอุตสาหกรรมอีกด้วย
อุตสาหกรรมผักและผลไม้
ตลาดผักกระป๋องภายในประเทศ มีมลู ค่าตลาด ประมาณ 800 – 1,000 ล้านบาท การขยายตัวของตลาดเฉลีย่
ประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ต่อปี สําหรับตลาดผลไม้กระป๋อง มีมูลค่าตลาดประมาณ 600 ล้านบาท ทัง้ นี้คาดการณ์ว่า
แนวโน้มความต้องการของผักและผลไม้กระป๋องในตลาดต่างประเทศจะเพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้การที่ประชากรมีความตื่นตัว
และใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น จะเป็ นสิง่ กระตุ้นพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้เพิม่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม
ประเภทนี้มปี จั จัยเสีย่ งในเรื่องความพอเพียงและคุณภาพของวัตถุดบิ เนื่องจากวัตถุดบิ หลักเป็ นผลผลิตจากภาคการเกษตร
ผลผลิตทีไ่ ด้จะขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพดินฟ้าอากาศ สภาวะแวดล้อม ซึง่ ปจั จัยดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุม ส่งผลให้การ
คาดการณ์ดา้ นราคาและปริมาณวัตถุดบิ ทีอ่ อกสูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาลเป็ นไปได้ยาก อีกทัง้ ปญั หาด้านคุณภาพของวัตถุดบิ ที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ตลอดจนการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในระดับทีเ่ หมาะสม ทีส่ อดคล้องกับกําลังการผลิต
และแผนการตลาดจึงทําได้ยาก การแข่งขันในปี ทผ่ี ่านมาจะเป็ นการแข่งขันด้านราคาเป็ นหลัก ดังนัน้ ทางบริษทั จึงต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทัง้ การจัดหาวัตถุดบิ ให้มปี ระสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ โดยรักษามาตรฐานสินค้าให้เป็ นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคตลอดไป
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- เครื่องดื่มนํ้าผลไม้
ในปี 2559 มีการคาดการณ์วา่ ตลาดนํ้าผลไม้ของประเทศไทยมีมลู ค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ขึน้ ร้อย
ละ 5 จากปี ก่อนหน้า โดยกลุ่มนํ้าผลไม้แท้พรีเมีย่ ม 100% ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทีอ่ ตั ราร้อยละ 6 ด้วยมูลค่าตลาดกว่า
5,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็ นอันดับหนึ่งในอาเซียนในแง่ของปริมาณการบริโภค โดยปจั จัยหลักทีส่ ง่ ผลให้น้ําผลไม้แท้ 100%
เติบโตในประเทศไทย มาจากนวัตกรรมการผลิตทีก่ า้ วหน้า และกระแสรักสุขภาพ โดยเห็นได้ชดั จากความนิยมในการดื่มนํ้า
มะพร้าว และนํ้ามะเขือเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ในไม่กป่ี ี ทผ่ี ่านมา โดยนํ้ามะเขือเทศมีอตั ราการเติบโตโดยเฉลีย่ มากกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ตลอดช่วงสามปี ทผ่ี ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นรสดัง้ เดิม และรสชาติใหม่ท่มี กี ารผสมผลไม้ชนิดอื่นเข้าไป ในขณะทีส่ นิ ค้าใหม่มาแรง
อย่างนํ้ามะพร้าว 100% ได้แสดงศักยภาพด้วยมูลค่าตลาดกว่า 300 ล้านบาท
ปจั จัยที่มผี ลต่อการคาดการณ์ว่าตลาดนํ้ าผลไม้ 100% ในประเทศไทยยังคงสามารถเติบโตได้อกี มาจากการที่
ปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคชาวไทยดื่มนํ้าผลไม้เพียง 4 ลิตรต่อคนต่อปี เท่านัน้ ซึง่ ยังมีสว่ นต่างค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด
ในกลุ่มประเทศตะวันตกอย่างประเทศแคนาดา หรือแม้กระทังประเทศออสเตรเลี
่
ยทีม่ อี ตั ราการบริโภคที่ 10 ลิตรต่อคนต่อปี
แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาด และอัตราการบริโภคของไทยทีย่ งั เติบโตต่อไปได้อกี การทีผ่ บู้ ริโภคในประเทศไทยหันมา
ใส่ใจในสุขภาพ ด้วยการดื่มนํ้าผลไม้แท้ 100% เพิม่ ขึน้ นัน้ เนื่องจากมีการอ้างอิงทีเ่ กิดจากการรวบรวมข้อมูลการตลาดเชิงลึก
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จากหลากหลายประเทศ และผลการสํารวจพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริโภคกว่า 7,000 คน จาก 7 ตลาดใหญ่หลักๆ
ได้แก่ จีน บราซิล เยอรมนี ญี่ปุ่น รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่านํ้ าผลไม้แท้ 100% ยังคงเป็ นส่วน
่
โดยมีผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 40 ที่ด่มื นํ้ าผลไม้แท้ 100% เป็ นประจําทุกวัน ส่งผลให้
สําคัญในชีวติ ของผู้คนทัวโลก
ผูป้ ระกอบการทัวโลกรวมถึ
่
งในประเทศไทยเอง ต่างหันมาให้ความสนใจในกาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างเต็มที่
กว่า 6 ปี ทผ่ี ่านมา นํ้ าผลไม้แท้ 100% มีส่วนแบ่งตลาดเพิม่ มากขึน้ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตจากนํ้ าผลไม้
เข้มข้น หรือผลิตภัณฑ์มกี ารปรุงแต่งกลิน่ และสี โดยปรับตัวสูงขึน้ จากร้อยละ 25 ในปี 2552 เพิม่ เป็ นร้อยละ 30 ในปี 2557
ทัง้ นี้กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้ทผ่ี ลิตจากวัตถุดบิ จากธรรมชาติแท้ๆ มีอตั ราเติบโตสูงถึงร้อยละ 25 ในช่วงระหว่างปี 2555 –
2558
ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปนี้ ได้สร้างโอกาสใหม่ให้กบั การเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มนํ้าผลไม้แท้ 100%
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระแสรักสุขภาพได้กระตุน้ ให้ผูบ้ ริโภคหันมาให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่ดตี ่อร่างกายและ
อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ แม้วา่ ปจั จุบนั ความท้าทายทีผ่ ปู้ ระกอบการยังต้องเผชิญคือ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป
และความกังวลเกี่ยวกับปริมาณนํ้ าตาลในเครื่องดื่ม ซึ่งผู้ประกอบการรายต่างๆ ได้พยายามที่จะสื่อสาร และให้ความรูแ้ ก่
ผูบ้ ริโภค เพื่อให้เข้าใจว่านํ้าผลไม้แท้ 100% นัน้ ไม่มกี ารเติมนํ้าตาล พร้อมกับเน้นประโยชน์ดา้ นสุขภาพในหลายๆ ด้านเพื่อ
สร้างความต้องการสินค้าอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องดื่มกาแฟกระป๋อง
ข้อมูล ณ ปี 2557 ตลาดกาแฟมีมลู ค่ารวม 31,000 ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตต่อเนื่องทุกปี โดยมีอตั ราเติบโต
เฉลีย่ ร้อยละ 3.5 ต่อปี กาแฟพร้อมดื่มมีสว่ นแบ่งเป็ นอันดับ 2 ในตลาดกาแฟรวม ด้วยมูลค่า 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็ น
กาแฟกระป๋องร้อยละ 95 และแบบขวด PET ร้อยละ 5 โดยมีการเติบโตร้อยละ 6 โดยตราสินค้า “เบอร์ด”้ี ถือเป็ นผูน้ ําตลาดใน
สินค้ากลุม่ นี้ โดยมีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 70
หลังจากการเปิ ด AEC คาดการณ์วา่ ตลาดกาแฟสําเร็จรูปจะมีการเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั จากการเข้าสูต่ ลาด
ของผูผ้ ลิตกาแฟสําเร็จรูปของประเทศในกลุม่ AEC ทีแ่ ต่และประเทศต่างมีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างกันไป
อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส
มูลค่าตลาดเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศมีมลู ค่าสูงถึง 33,400 ล้านบาท และมีอตั ราการขยายตัวของตลาดในปี
เฉลีย่ ร้อยละ 4.6 (ข้อมูล ณ ปี 2558) ทัง้ นี้ ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพของส่วนผสมและวัตถุดบิ ของสินค้าไทยทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใน
ด้านการแข่งขัน บริษทั มุ่งเน้นทีก่ ารสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในการสร้างตลาดให้เป็ นที่
ยอมรับ ทัง้ ในด้านคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ เช่น ซอสเต้าเจีย้ วทีผ่ ลิตจากถัวเหลื
่ องคุณภาพสูงเต็มเมล็ด
การเติบโตของผูบ้ ริโภคในด้านเครือ่ งปรุงรสอาหารในต่างประเทศ มีขยายตัวสอดคล้องกับการเติบโตของร้านอาหาร
ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนชาวต่างประเทศทีช่ ่นื ชอบในรสชาติอาหารไทย ซึง่ ปจั จุบนั เครื่องปรุงรสอาหารของไทยทีส่ ง่ ออก
ไปจําหน่ ายต่างประเทศไม่ได้จํากัดการจําหน่ ายเฉพาะในร้านจําหน่ ายของชําของคนไทย จีน และเวียดนามเท่านัน้ แต่ยงั
ขยายการจําหน่ ายไปในห้างสรรพสินค้าชัน้ นํ าในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็ นมิตใิ หม่ของสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสอาหารที่
ยกระดับจากเดิมจากการจําหน่ายให้กบั ฐานลูกค้ากลุ่มเอเชียเท่านัน้ ส่งผลให้มกี ารคาดว่าส่วนแบ่งตลาดเครื่องปรุงรสอาหาร
ของไทยในต่างประเทศจะขยายตัวได้มากขึน้ สําหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังคงเดินหน้าและมีนโยบายในการ
ผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารของไทยรวมทัง้ ธุรกิจบริการร้านอาหาร ให้ขยายตัวในตลาดโลกเพิม่ มากขึน้ และวางกลยุทธ์
การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีเป้าหมายสูก่ ารเป็ นครัวของโลก
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จํานวนคู่แข่งขัน และขนาดของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์นํ้ามันปาล์ม
พื้นที่เพาะปลูกปาล์มนํ้ ามันในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่มากที่สุด รองลงมาคือ สุราษฎร์ธานี
ชุมพร ตรัง และในจังหวัดอื่นๆ ทัง้ นี้สามารถแบ่งผูป้ ลูกปาล์มนํ้ามันออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
- บริษทั ผูป้ ลูก ประมาณ 174 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูก ประมาณร้อยละ 37
- สหกรณ์ / นิคม ประมาณ 7,593 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูก ประมาณร้อยละ 16
- เกษตรกรรายย่อย ประมาณ 45,000 ราย พืน้ ทีเ่ พาะปลูก ประมาณร้อยละ 46
โรงงานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ
และโรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์ โดยโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นเขตภาคใต้ มีจาํ นวน 136 โรงงาน มี
กําลังการผลิตรวมประมาณ 30 ล้านตันทะลายปาล์มสดต่อปี
สําหรับโรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจาํ นวน 17 โรงงาน
มีกาํ ลังการผลิตรวมประมาณ 2.5 ล้านตันนํ้ามันปาล์มดิบต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็ นโรงงานขนาดใหญ่
ในส่วนของโรงงานกลันนํ
่ ้ ามันของบริษทั มีกําลังการผลิตเท่ากับ 365,000 ตันนํ้ามันปาล์มดิบต่อปี ซึ่งนับว่าเป็ น
โรงงานกลันนํ
่ ้ามันขนาดใหญ่ ส่วนโรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิบมีกาํ ลังการผลิตที่ 45 ตัน-ผลปาล์มสดต่อชัวโมง
่
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ผกั และผลไม้, เครื่องดื่ม, ซอสและเครื่องปรุงรส
สายผลิ ตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิ จ
1.
2.
3.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผกั บรรจุกระป๋อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้บรรจุกระป๋อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ นํ้าผลไม้
กลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอส และเครือ่ งปรุงรส

จํานวนคู่แข่ง
(ราย)

ขนาดของบริ ษทั
เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

3
1

ขนาดกลาง
ขนาดกลาง

4
3
มากกว่า 10

ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
บริษทั ทําธุรกิจในอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 43 ปี และบริษทั ยังได้มกี ารพัฒนาเครื่องจักร
และเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูต่ ลอดเวลา จึงทําให้บริษทั มีสถานภาพและศักยภาพในการ
แข่งขันสูง รวมไปถึงการขยายกําลังการผลิตทีบ่ ริษทั เตรียมไว้รองรับกับการเปิ ดเสรีทางการค้า การปรับปรุงระบบการผลิตใน
ส่วนของแผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสมจากระบบ Manual สูร่ ะบบ Automation ตลอดจนมีแผนงานปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในขบวนการผลิตนํ้ ามันปาล์มดิบทีโ่ รงงานจังหวัดตรัง การผ่านการรับรองระบบประกันคุณภาพด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing
Practices) และการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทัง้ บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
Kosher ซึง่ เป็ นระบบคุณภาพมาตรฐานด้านอาหารของชาวยิวในปี 2549 โดยจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งออกของ
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บริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังใช้ระบบ SAP ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทัง้ ข้อมูลสินค้าคง
คลัง เพือ่ ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลสําหรับผูบ้ ริหารเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ จากการทีบ่ ริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ น
เจ้าของสวนปาล์มนํ้ามันทีใ่ หญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ทําให้บริษทั สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร โดยบริษทั สามารถ
ติดตามปริมาณผลปาล์มสดทีอ่ อกสูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาลได้อย่างใกล้ชดิ ซึ่งจะมีผลต่อราคาตลาดของผลปาล์มสดและราคา
ตลาดของนํ้ามันปาล์มดิบ ทีเ่ ป็ นวัตถุดบิ หลักของบริษทั อีกทัง้ การทีบ่ ริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) หรือ UFC ส่งผลให้บริษทั มีผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายมากขึน้ ในขณะทีม่ ชี ่องทางการกระจายสินค้าในลักษณะ
เดียวกัน ทําให้บริษทั สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้อกี
ด้วย
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การจัดหาผลิ ตภัณฑ์เพื่อจําหน่ าย
ก. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิ ตภัณฑ์
- การผลิ ต
ปจั จุบนั บริษทั มีโรงงานอยู่ 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ ตัง้ อยูท่ ่ี 99/9 หมู่ 2 ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

กําลังการผลิ ตเต็มที่ (หน่ วย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ
แผนกผลิตนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม
ปริ มาณการผลิ ตจริ ง (หน่ วย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ
แผนกผลิตนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิ ต (%)
แผนกผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ
แผนกผลิตนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม
อัตราเพิ่ มของปริ มาณการผลิ ต (%)
แผนกผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ
แผนกผลิตนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

394,200
34,445

394,200
34,445

394,200
34,445

163,503
8,336

154,435
7,677

102,454
5,711

41
24

39
22

26
17

(12)
(5)

(6)
(8)

(34)
(26)

หมายเหตุ 1. จํานวนกะทีส่ ามารถผลิตได้วนั ละ 3 กะ
2. จํานวนกะทีผ่ ลิตจริงวันละ 2 กะ หรือ 3 กะ (กะละ 8 ชัวโมง)
่
ขึน้ อยูก่ บั จํานวนผลผลิต
ของผลปาล์มสด
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2. โรงงานกลันนํ
่ ้ามันปาล์ม ตัง้ อยูท่ ่ี 236 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขมุ วิท ต.แพรกษา
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

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

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

369,660
237,168
43,920
35,136

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

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

149,813
81,677
13,334
12,920

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิ ต (%)
แผนกกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์
แผนกแยกส่วนนํ้ามันปาล์ม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

52
46
43
38

49
47
34
39

41
34
30
37

อัตราเพิ่ มของปริ มาณการผลิ ต (%)
แผนกกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์
แผนกแยกส่วนนํ้ามันปาล์ม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

7
15
(8)
(5)

(3)
4
(19)
3

(19)
(27)
(11)
(6)

กําลังการผลิ ตเต็มที่ (หน่ วย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์
แผนกแยกส่วนนํ้ามันปาล์ม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ปริ มาณการผลิ ตจริ ง (หน่ วย : ตัน-วัตถุดิบ)
แผนกกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์
แผนกแยกส่วนนํ้ามันปาล์ม
แผนกไฮโดรเจน
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม

หมายเหตุ 1. จํานวนกะทีส่ ามารถผลิตได้วนั ละ 3 กะ ต่อแผนกการผลิต
2. จํานวนกะทีผ่ ลิตจริง:- แผนกกลัน่ แผนกแยกส่วน และแผนกไฮโดรเจน ดําเนินการผลิตวันละ 3 กะ (กะละ 8 ชัวโมง)
่
- แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสม ดําเนินการผลิตวันละ 1 กะ หรือ 2 กะ (กะละ 8 ชัวโมง)
่
ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละเดือน
ในส่วนของบริษทั ย่อยซึ่งดําเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตผัก ผลไม้ เครื่องดื่มนํ้ าผลไม้ และกาแฟ บรรจุกระป๋อง กล่อง UHT
ซอสและเครือ่ งปรุงรส มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดลําปาง และจังหวัดนครปฐม มีกาํ ลังการผลิตต่อปี ดังนี้
1.
2.
3.

ผักและผลไม้บรรจุกระป๋องเท่ากับ 2,000,000 หีบมาตรฐาน
นํ้าผลไม้ 4,000,000 หีบมาตรฐาน
ซอสและเครือ่ งปรุงรสเท่ากับ 300,000 หีบมาตรฐาน
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- ประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
1.

นํ้ามันปาล์ม

วัตถุดบิ ทีส่ าํ คัญในการผลิตนํ้ามันปาล์ม คือ ผลปาล์มสด ผลของปาล์มนํ้ามันจะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วนทีใ่ ห้
นํ้ามัน คือ ส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อของผล (Pericarp) ให้น้ํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) และส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อในของเมล็ดในปาล์มให้
นํ้ามันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Oil) อัตราการให้น้ํามันจะมีมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั พันธุ์ ปริมาณนํ้าฝน การบํารุงรักษา
และกรรมวิธใี นการสกัด โดยเฉลีย่ แล้วเนื้อของผลปาล์มจะมีน้ํามันอยู่รอ้ ยละ 17-20 ส่วนเมล็ดในปาล์มจะมีน้ํามันอยู่รอ้ ยละ
40-45 นํ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) ทีส่ กัดได้จากผลปาล์มสดยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากมีสงิ่ เจือปนใน
นํ้ ามัน เช่น เศษผง กาก กลิน่ เป็ นต้น จึงต้องนํ าไปผ่านขัน้ ตอนการกลัน่ เพื่อให้ได้น้ํ ามันปาล์มบริสุทธิ ์ (Refined Oil)
ก่อน จึงจะใช้บริโภคหรือใช้ในอุตสาหกรรมได้
ปจั จุบนั ประเทศไทยมีพน้ื ที่เพาะปลูกปาล์มนํ้ ามันที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 4.6 ล้านไร่ โดยร้อยละ 90 ของพืน้ ที่
ปลูกทัง้ หมดอยูใ่ นภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง แนวโน้มพืน้ ทีก่ ารปลูกปาล์มนํ้ามันจะขยายอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน ทัง้ นี้เนื่องมาจากการศึกษาทดลองของกรมส่งเสริมการเกษตรตาม
โครงการพืชพลังงาน
นํ้ามันปาล์มดิบเป็ นวัตถุดบิ ทีส่ าํ คัญในการผลิตผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 85 ของต้นทุน
การผลิต ซึง่ นํ้ามันปาล์มดิบได้จากการสกัดผลปาล์มสด แหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ของบริษทั แบ่งได้เป็ น 2 แหล่ง คือ จาก
ภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ โดยวัตถุดบิ หลักมาจากแหล่งภายในประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย ผลปาล์มสด และ
นํ้ามันปาล์มดิบ
ผลปาล์มสดทีใ่ ช้ในการผลิตได้มาจากสวนปาล์มของเกษตรกรรายย่อย รายใหญ่ และนิคมสหกรณ์ในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้
ของประเทศ บริษทั รับซื้อผลปาล์มสดป้อนเข้าสูโ่ รงงานสกัดของบริษทั ทีจ่ งั หวัดตรัง เพื่อผลิตเป็ นนํ้ามันปาล์มดิบ และ
ป้อนเข้าสูโ่ รงงานกลันนํ
่ ้ามันปาล์ม ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมบางปู
นํ้ามันปาล์มดิบทีใ่ ช้ผลิตผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ส่วนหนึ่งได้จากโรงงานสกัดของบริษทั ทีจ่ งั หวัดตรัง และส่วนหนึ่ง
ได้จากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่มกี ารซือ้ วัตถุดบิ จากผู้
จําหน่ายวัตถุดบิ รายใดๆ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมด
2.

ผักและผลไม้

วัตถุดบิ หลักในส่วนของผลิตภัณฑ์ผกั ได้แก่ ข้าวโพด ซึ่งบริษทั มีการส่งเสริมการเพาะปลูก โดยมอบเมล็ดพันธุ์
ให้แก่เกษตรกร พร้อมรับประกันราคารับซือ้ ผลผลิต ทัง้ นี้เพื่อช่วยเหลือและแนะนําเกษตรกรในการเพาะปลูก เพื่อให้ผลผลิตมี
คุณภาพตามที่บริษทั ต้องการ นอกจากนี้บริษทั ยังมีพน้ื ที่ปลูกข้าวโพดของตนเองอยู่ในจังหวัดลําปาง สําหรับผลิตและป้อน
วัตถุดบิ ทีไ่ ด้คุณภาพเข้าสูโ่ รงงานอีกด้วย
ในส่วนของผลไม้ และนํ้ามะพร้าว บริษทั มีการรับซือ้ วัตถุดบิ ดังกล่าวตามฤดูกาลจากตัวแทนเกษตรกร ในราคาตาม
ท้องตลาด
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- สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีศกั ยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ ามันแต่การพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากปาล์ม
นํ้ามันยังคงเป็ นไปอย่างจํากัด เนื่องจากไม่มวี ตั ถุดบิ มากพอทีจ่ ะป้อนโรงงานอุตสาหกรรมตลอดทัง้ ปี ดังนัน้ นํ้ามันทีผ่ ลิตได้จะ
ถูกนําไปใช้เพื่อการบริโภคเกือบทัง้ หมด โดยส่วนหนึ่งนําไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล การพัฒนาปาล์มนํ้ามันให้ได้ผลผลิตสูง
จําเป็ นต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธแี ละเป็ นระบบ โดยเฉพาะการจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้เงินลงทุนสูง
และเป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนัน้ หากพิจารณาโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันของไทยจะพบว่ายังด้อยกว่า
ประเทศมาเลเซียซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ในทุกระดับการผลิต นับตัง้ แต่คุณภาพผลผลิตปาล์มสด จนถึงขัน้ ตอนการผลิตนํ้ามัน
ปาล์ม
เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็ นประเทศที่มกี ารพัฒนาปาล์มนํ้ ามันมานาน โดยได้พฒ
ั นาพันธุ์ปาล์ม ขยายพืน้ ที่
เพาะปลูก และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป นอกจากนี้ทางการมาเลเซียยังให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมปาล์มนํ้ ามันใน
ประเทศอย่างครบวงจร โครงสร้างการปลูกปาล์มของประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย ผูป้ ลูกปาล์มนํ้ามันรายใหญ่ทงั ้ ภาครัฐ
และเอกชน ร้อยละ 90 มีพน้ื ที่ปลูกปาล์มนํ้ ามันเกือบครึง่ หนึ่งของประเทศและมีผลผลิตเฉลี่ย 3-4 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งสามารถ
ป้อนวัตถุดบิ ให้กบั โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบและโรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสุทธิ ์ ตลอดจนอุตสาหกรรมแปรรูปได้อย่าง
สมํ่าเสมอตลอดทัง้ ปี ทําให้มตี ้นทุนตํ่าทัง้ ต้นทุนการผลิตผลปาล์มสดและต้นทุนการสกัดนํ้ ามันปาล์ม หากเปรียบเทียบกับผู้
ปลูกปาล์มนํ้ ามันของประเทศไทยร้อยละ 90 เป็ นเกษตรกรรายย่อย ที่ปลูกกันตามธรรมชาติแบบกระจัดกระจายไม่มกี าร
ควบคุม พันธุป์ าล์มนํ้ามันทีใ่ ช้ไม่มคี ุณภาพ และขาดการจัดการสวนปาล์มนํ้ามันตามหลักวิชาการทีถ่ ูกต้อง ทําให้ผลผลิตทีไ่ ด้
มีคุณภาพไม่เหมาะสม มีปริมาณการผลิตปาล์มนํ้ ามันไม่เพียงพอสําหรับป้อนภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และทําให้ม ี
ต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนี้เปอร์เซ็นต์น้ํามันทีไ่ ด้รบั ค่อนข้างตํ่าเพียงร้อยละ 13-18 ในขณะทีม่ าเลเซียได้รบั ร้อยละ 20-22
อีกทัง้ พืน้ ทีป่ ลูกบางส่วนไม่มศี กั ยภาพทําให้ได้ผลผลิตตํ่า พืน้ ที่ทเ่ี หมาะสมต่อการปลูกปาล์มต้องมีปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ ปี ละ
1,800-2,000 ม.ม.ต่อปี และไม่ควรมีสภาพแห้งแล้งเกิน 2 เดือน แต่พน้ื ทีป่ ลูกปาล์มของไทยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ เพียงปี ละ
1,800 ม.ม. นอกจากนี้การใช้ป๋ ยก็
ุ อยูใ่ นอัตราตํ่า เนื่องจากขาดเงินทุนและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา การกําจัดศัตรูพชื โรค
แมลง ทําให้ผลผลิตปาล์มสดทีไ่ ด้มคี ุณภาพไม่เหมาะสมและมีปริมาณไม่เพียงพอป้อนโรงงาน จากข้อจํากัดของวัตถุดบิ ส่งผล
ต่อเนื่องทําให้ตน้ ทุนการผลิตนํ้ามันบริสทุ ธิ ์ของไทยสูงกว่าของมาเลเซีย
ในปจั จุบนั การผลิตไบโอดีเซลเพือ่ เป็ นแหล่งพลังงานทดแทนและลดการพึง่ พิงการใช้น้ํามันปิ โตรเลียม ทําให้มคี วาม
ต้องการในนํ้ามันปาล์มขยายตัวขึน้ ส่งผลให้ในบางช่วงเวลาอาจเกิดการแย่งชิงวัตถุดบิ ระหว่างผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมนํ้ามันพืช
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากนํ้ามันปาล์ม และผูผ้ ลิตไบโอดีเซล ซึง่ อาจเกิดผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันในวงกว้าง
ในส่วนของวัตถุดิบที่เป็ น ผัก และผลไม้ เป็ นผลิตผลทางการเกษตรเช่นเดียวกับผลปาล์มสด ดังนัน้ ปริมาณ
ผลผลิต และคุณภาพ จึงขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและราคาในการจัดจําหน่าย
- การใช้วสั ดุทดแทน
เนื่องจากบริษทั มีโรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบเป็ นของตนเอง ซึ่งใช้วตั ถุดบิ หลัก คือ ผลปาล์มสด ในการสกัดเป็ น
นํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบเพื่อป้อนเข้าสูโ่ รงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มทีน่ ิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้ประมาณร้อย
ละ 20-25 ของการใช้น้ํ ามันปาล์มดิบและนํ้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบทัง้ หมด เครื่องจักรของโรงสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบดังกล่าว
นอกจากจะใช้ผลปาล์มสดเป็ นวัตถุดบิ แล้ว ไม่สามารถใช้วตั ถุดบิ ชนิดอื่นๆ ทีจ่ ะให้ผลผลิตในรูปของนํ้ามัน
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ในส่วนของโรงงานกลันนํ
่ ้ า มัน ที่นิ ค มอุ ตสาหกรรมบางปูนัน้ มีวตั ถุ ดิบหลัก คือ นํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ ซึ่ง เครื่องจัก ร
ดังกล่าว บริษทั สามารถใช้กลันนํ
่ ้ ามันชนิดอื่นๆ ได้ เช่น นํ้ ามันถัวเหลื
่ อง นํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันเมล็ดในปาล์ม นํ้ามันข้าวโพด
และนํ้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน เป็ นต้น
- จํานวนผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบ
โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบมีทงั ้ หมดประมาณ 136 โรงงาน กระจายตัวอยูใ่ กล้แหล่งปลูกปาล์มในภาคใต้ เช่น กระบี่
สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง โดยในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา มีการเพิม่ ขึน้ ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มมากกว่า 30 โรงงาน และ
โรงงานที่มอี ยู่เดิมก็มกี ารขยายกําลังการผลิต สาเหตุท่โี รงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบจะกระจายอยู่ใกล้แหล่งปลูกปาล์มนัน้
เนื่องจากเมื่อตัดผลปาล์มสดจากต้นจะต้องส่งโรงงานสกัดนํ้ามันภายใน 24 ชัวโมง
่
หากปล่อยทิง้ ไว้จะทําให้น้ํามันทีส่ กัดได้ม ี
ปริมาณและคุณภาพลดลง
โรงงานสกัดขนาดใหญ่จะสกัดนํ้ามันด้วยวิธแี ยกเนื้อและเมล็ดออกจากกัน เพราะคุณภาพนํ้ามันปาล์มดิบทีไ่ ด้จะสูง
กว่าวิธสี กัดทัง้ ผลโดยรวมเนื้อและเมล็ด ซึง่ ใช้กนั มากในโรงงานสกัดขนาดเล็ก แต่ตน้ ทุนการผลิตก็สงู กว่า อีกทัง้ นํ้ามันทีไ่ ด้จะ
เป็ นนํ้ามันผสมระหว่างนํ้ามันจากเนื้อปาล์มและนํ้ามันจากเมล็ดในปาล์ม ทําให้เป็ นการยากทีจ่ ะกลันแยกให้
่
เป็ นนํ้ามันบริสทุ ธิ ์
ในขัน้ ตอนต่อไป นํ้ามันปาล์มทีผ่ า่ นกระบวนการนี้จงึ มีคุณภาพตํ่าและราคาตํ่ากว่านํ้ามันทีไ่ ด้จากการสกัดแยกเนื้อและเมล็ด
- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2559 บริษทั มีสดั ส่วนการซื้อวัตถุดบิ จากต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.08 ของมูลค่าการซื้อ
วัตถุดบิ ทัง้ หมด
ข. ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
โรงงานกลันนํ
่ ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ ในกระบวนการผลิตทีโ่ รงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์นัน้ บริษทั มีวตั ถุดบิ หลัก
คือ นํ้ามันปาล์มดิบ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 85 ของต้นทุนการผลิต ซึง่ วัตถุดบิ ดังกล่าวสามารถผลิตได้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
แม้กระทังผลพลอยได้
่
ของผลิตภัณฑ์ก็สามารถนํ ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อขายเป็ นสินค้าของบริษทั
ได้
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ เหลือใช้จากกระบวนการผลิตของนํ้ามันปาล์ม จึงถือว่ามีน้อยมาก
และเนื่องจากโรงงานของบริษทั ตัง้ อยู่ทน่ี ิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีการนิคมอุตสาหกรรมเป็ นผูด้ ูแลควบคุมการ
ปล่อยของเสียต่างๆ ออกจากโรงงาน ในกรณีของนํ้าเสียทางโรงงานก็มกี ารบําบัดนํ้าเสียในเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะมีการปล่อยนํ้า
ออกสูก่ ารนิคมฯ และการนิคมฯ ก็มบี อ่ บําบัดนํ้าเสียขนาดใหญ่ก่อนปล่อยลงสูท่ ส่ี าธารณะอีกทีหนึ่ง ปจั จุบนั โรงงานไม่มปี ญั หา
เรื่องควันดําหรือฝุ่นละอองทีป่ ล่อยออกจากปล่องไอเสีย เนื่องจากโรงงานได้เปลีย่ นชนิดของเชื้อเพลิงจากนํ้ามันดีเซลและ
นํ้ามันเตา มาใช้ก๊าซธรรมชาติทงั ้ หมดตัง้ แต่ปี 2540
โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิ บ สําหรับโรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบของบริษทั ที่จงั หวัดตรัง มีของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตเช่น กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม เค้กสลัด และขีเ้ ถ้า ซึง่ โรงงานสามารถนํากากเส้นใยและ
กะลาปาล์มไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสําหรับหม้อไอนํ้า ทะลายปาล์มเปล่าสามารถนําไปขายหรือแจกฟรีให้เกษตรกรนําไปเพาะเห็ด
สําหรับสลัดเค้กและขีเ้ ถ้าโรงงานนําไปถมทีห่ รือใช้เป็ นปุ๋ย
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ในส่วนของมลภาวะทางอากาศ ทางโรงงานมีการดําเนินการติดตัง้ Boiler 30 ตัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและลด
ปญั หาการเผาไหม้ โดยมีการตรวจติดตาม Dust Particulate Emission เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
สิง่ แวดล้อม
ด้านมลภาวะทางนํ้า โรงงานได้มกี ารวางแผนการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียทีอ่ อกจากกระบวนการผลิต รวมถึงนํ้าทิง้
จากการอุปโภคบริโภคจากบ้านพักพนักงาน ดังนี้
1. ควบคุมปริมาณการใช้น้ําในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดนํ้าทิง้ เข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้า
เสีย
2. มีการนํ านํ้ า Condensate จากทุกส่วนของโรงงานนํ ากลับเข้ามาใช้ ซึ่งสามารถลดการใช้น้ํ าที่ต้องเติมไปใน
กระบวนการผลิตและเป็ นการลดปริมาณนํ้าเสียทีเ่ กิดขึน้
3. ทําการสร้างรางรองรับนํ้ าฝนจากอาคารโรงงานเพื่อดึงนํ้ าจากส่วนนี้เข้าระบบนํ้ าดี เพื่อลดจํานวนนํ้ าทิ้งเข้าสู่
ระบบบําบัด
4. ติดตัง้ ระบบดักไขมันและตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสียก่อนปล่อยสูร่ ะบบบําบัด ส่วนนํ้ามันทีไ่ ด้จากระบบ
ดักไขมันจะส่งกลับเข้าสูก่ ระบวนการผลิตใหม่
5. มีการใช้ประโยชน์น้ําทีผ่ า่ นการบําบัดแล้ว เช่น นํ้าเสียจากบ่อสุดท้ายไปรดสวนปาล์มของลูกค้า
6. มีการจัดการให้ผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลระบบบําบัด เช่น ดูแลสภาพบ่อบําบัด คันบ่อ รวมไปถึงการตรวจสอบ
ระดับนํ้า เพือ่ ควบคุมและดูแลมิให้น้ํามีการไหลออกสูภ่ ายนอกโรงงาน
7. มีการตรวจติดตามคุณลักษณะนํ้ าเสียและปริมาณนํ้ าเสียก่อนเข้าและออกสู่ระบบบําบัด โดยเก็บตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์พร้อมมีทป่ี รึกษาระบบบําบัด
8. นํ้ าจากการอุปโภคบริโภคจากบ้านพักพนักงานจะนํ าเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้ าเสียของโรงงานทัง้ หมด มิให้มกี าร
รัวไหลออกสู
่
ภ่ ายนอกโรงงาน
9. โรงงานมีแผนการขุดลอกบ่อบําบัดนํ้าเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียได้อย่าง
เพียงพอ
นอกจากนัน้ บริษทั ได้ดําเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 1 เมกกะวัตต์ภายใต้กลไก
พัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ซึง่ มีมลู ค่าเงินลงทุนประมาณ 50
ล้านบาท โดยเปิดดําเนินการเพือ่ จําหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคไปแล้วเมือ่ เดือนกันยายน 2552
โครงการดังกล่าว ได้รบั สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โดยให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการมีกาํ หนดเวลา 8 ปี
โรงงานผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง สิง่ ทีเ่ หลือจากการผลิต ได้แก่ เศษ เปลือกผลไม้ และนํ้าทิง้ จากกระบวนการ
ผลิต ในส่วนของเศษและเปลือกซึง่ เป็ นพืชผลทางธรรมชาติสามารถย่อยสลายเองได้ หรืออาจนําไปแปรสภาพเป็ นอาหารสัตว์
หรือเป็ นปุ๋ย ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของนํ้าทิง้ จากกระบวนการผลิต โรงงานของบริษทั ย่อยทุกแห่งมีบ่อ
บําบัดนํ้าเสียทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบเป็ นระยะๆ นอกจากนี้บริษทั ย่อยยังได้รบั การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 จาก บริษทั SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES และ บริษทั BUREAU
VERITAS QUALITY INTERNATIONAL รวมทัง้ ได้รบั HACCP และ GMP “GOOD MANUFACTURING PRACTICES”
จากสํานักมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (สมอ.)
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2.4

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
-------ไม่ม-ี ------
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3.

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคานํ้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ
นํ้ามันปาล์มดิบนับเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซ่งึ มีราคาผันผวน ในปี 2559 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกว่งตัวอยู่ใน
ช่วงกว้างระหว่าง 29.02 – 37.49 บาท/กิโลกรัม (2558 : 21.50 – 36.39 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี
31.95 บาท/กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.90 จากปี 2558 ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ ในตลาดโลกอยูท่ ่ี 22.72 บาท/กิโลกรัม
ทัง้ ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี และความแตกต่างอย่างมากระหว่างราคาในประเทศและตลาดโลก
ล้วนเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลที่มผี ลผลิตปาล์ม
นํ้ ามันออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ปริมาณนํ้ ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและนํ้ ามัน
ปาล์มดิบลดลงอย่างมาก อาจนํ าไปสู่เหตุการณ์ประท้วงจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามา
แทรกแซงตลาดนํ้ามันปาล์ม
ในปี 2559 สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) ก็ยงั คงมีการกําหนดราคา
แนะนําขัน้ ตํ่าในการซือ้ ผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงทุกๆ รอบ 30 วัน (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่อง
2. นํ้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
วัตถุดบิ หลักและสินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่ของบริษทั ถือได้ว่าเป็ นสินค้าควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นํ้ ามัน
ปาล์มบริสุทธิ ์ที่มขี นาดบรรจุต่ํากว่า 5 ลิตร ซึ่งราคาจําหน่ ายจะถูกกําหนดโดยกรมการค้าภายใน ทําให้บริษทั ไม่
สามารถปรับราคาได้โดยเสรีเพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดบิ ที่แท้จริง นอกจากนัน้ สินค้านํ้ ามันปาล์มยังเป็ นสินค้าที่ถูก
ควบคุมการนํ าเข้า ทําให้การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือมีขอ้ จํากัด การกําหนดเพดานราคาจําหน่ ายปลีกนํ้ ามัน
ปาล์มดังกล่าว ทําให้ผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 คณะอนุ กรรมการปาล์มนํ้ ามัน ได้จดั ทําร่างยุทธศาสตร์การ
ปฏิรปู ปาล์มนํ้ามันและนํ้ ามันปาล์มทัง้ ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) โดยมีแผนทีจ่ ะยกเลิกการแทรกแซงตลาด
ปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มตัง้ แต่ปี 2565 และลอยตัวราคานํ้ามันปาล์มขวดจากปจั จุบนั ทีม่ เี พดานสูงสุด 42 บาท/
ขวดลิตร
เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้เพิม่ ผลปาล์มเป็ นรายการสินค้าควบคุมเพิม่ เติม
ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์เสนอ เนื่องจากปริมาณผลผลิตนํ้ามันปาล์มมีความผันผวนสูง บางช่วงเกิดปญั หาขาดแคลน
หรือบางช่วงล้นตลาด ส่งผลให้ราคาสูงขึน้ หรือตกตํ่า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผูบ้ ริโภค
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั มาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษทั ยังคง
ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณนํ้าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสูต่ ลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมอิ ากาศเกิดขึน้ อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปี
ประสบภัย แล้ง ทํา ให้ป ริม าณผลผลิตที่อ อกสู่ตลาดมีค วามผัน ผวนในแต่ละปี ห รือ ระหว่างปี ซึ่ง อาจนํ า ไปสู่ก าร
แทรกแซงจากภาครัฐ
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4.

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1)

ทรัพย์สินถาวร

ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อย มีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ประกอบธุรกิจ สวนปาล์มนํ้ามัน โรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและ
นํ้ามันเมล็ดในปาล์ม และโรงกลันนํ
่ ้ามันปาล์ม ตลอดจนโรงงานผลิตผักผลไม้กระป๋องและนํ้าผลไม้ ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1. ทีด่ นิ เนื้อที่ 38,724.14 ไร่ ของบริษทั ย่อย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทีด่ นิ ของบริษทั ย่อย
2. ทีด่ นิ 5 แปลง เนื้อที่ 120 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา โดยมีทต่ี งั ้ ดังนี้
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 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา เลขที่ 236 หมู่ 4
นิคมอุตสาหกรรมบางปู อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
2.4 เนื้อที่ 100 ไร่ 3 งาน 182 ตารางวา เลขที่ 99/9 หมู่ 2
ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
3. ทีด่ นิ โรงงาน สํานักงาน บ้านพัก เนื้อที่ 220.99 ไร่ ของบริษทั ย่อย
4. อาคารสํานักงานสาขา อาคารโรงงาน 2 โรง สํานักงานสวน
บ้านพักพนักงาน ของบริษทั ย่อย
5. อาคารสํานักงานใหญ่ อาคารโรงงาน 2 แห่ง
(ตัง้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ และ จ.ตรัง) และ
บ้านพักพนักงาน
6. โกดังคลังสินค้า
7. เครือ่ งจักรโรงงานกลันนํ
่ ้ามันปาล์ม
8. เครือ่ งจักรโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม
จังหวัดตรัง
9. เครือ่ งจักรโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม
จังหวัดกระบี่ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในการเกษตรของบริษทั ย่อย
10. ยานพาหนะของบริษทั
11. ยานพาหนะของบริษทั ย่อย
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มูลค่า
ประเภทการ
(ล้านบาท)
ถือครองสิ ทธิ์
615.48 - โฉนด, นส.3ก, นส.3, นส.2,
(14.64) สัญญาซือ้ ขาย,ภบท.5 และ
ใบเสร็จรับเงิน
31.45
โฉนด

43.53
86.89

- นส.3ก, โฉนด และ
ภบท.5
เป็ นเจ้าของ

151.94

เป็ นเจ้าของ

4.53
529.68
95.92

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

137.46

เป็ นเจ้าของ

10.84
30.82

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
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บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ยานพาหนะของบริษทั ย่อย
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สาํ นักงานของบริษทั
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สาํ นักงานของบริษทั ย่อย
ต้นทุนการพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามัน
ต้นทุนการพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามัน ค่าสินอาผลของบริษทั ย่อย
โรงงานจังหวัดลําปาง และ ไร่จงั หวัดลําปาง
สถานทีต่ งั ้ โรงงาน 64 – 64/1 หมู่ 1 ถ.ลําปาง-เชียงใหม่ อ.เมือง
จ.ลําปาง
ั ่ ต.พิชยั
สถานทีต่ งั ้ ไร่
109 ติดถนนเลียบคลองส่งนํ้าฝงใต้
อ.เมือง จ.ลําปาง
- ทีด่ นิ - โรงงานจังหวัดลําปาง เนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา
- ทีด่ นิ - จังหวัดลําปาง เนื้อที่ 1,494 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา
- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและงานระหว่างก่อสร้าง
- เครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
18. โรงงานจังหวัดนครปฐม
สถานทีต่ งั ้ 469/1 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว หมู่ 3
ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
- ทีด่ นิ –โรงงาน จ.นครปฐม เนื้อที่ 31 ไร่ 57 ตารางวา
- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
- เครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
19. โรงงานจังหวัดเชียงใหม่
- เครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
20. สํานักงาน
สถานทีต่ งั ้ 60 ซอยบางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- ส่วนปรับปรุงอาคาร
- อุปกรณ์ เครือ่ งใช้
21. โครงการปลูกปาล์มทดแทนของบริษทั ย่อย
22. งานระหว่างก่อสร้างของบริษทั ย่อย
23. งานระหว่างก่อสร้าง
24. งานระหว่างทํา – สวน ของบริษทั ย่อย
รวมทรัพย์สินถาวร
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มูลค่า
(ล้านบาท)
4.65
4.29
2.26
0.21
146.74

ประเภทการ
ถือครองสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

58.25
76.48
54.89
50.33

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

24.14
166.57
180.71

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

0.07

เป็ นเจ้าของ

0.50
1.77
32.13
19.39
45.55
35.89
2,628.72

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
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2)

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

1. คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์
2. คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ของบริษทั ย่อย
3. คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ของบริษทั ย่อย
รวมทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
3)

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

มูลค่า (ล้านบาท)
5.36
2.57
0.76
8.69

ทรัพย์สินไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
อาคารโรงงาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทีด่ นิ อ. พร้าว จ.เชียงใหม่ 27-1-56 ไร่
ทีด่ นิ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ 30-0-94 ไร่
ทีด่ นิ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1-1-0 ไร่
ทีด่ นิ อ. พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 10-1-39 ไร่
ทีด่ นิ อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง 361-1-98 ไร่
ทีด่ นิ อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง 29-2-90 ไร่ ของบริษทั ย่อย
อาคารโรงงาน อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง ของบริษทั ย่อย
รวมทรัพย์สินไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน

มูลค่า (ล้านบาท)
2.61
5.48
16.33
1.50
2.05
24.40
9.20
2.79
64.36

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) มีการทําสัญญาเช่าสวนปาล์มจากบริษทั ย่อย คือ บริษทั
พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยของบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด มีทด่ี นิ ทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากกรมป่าไม้ ซึง่ บริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์
จํากัด ใช้เป็ นทีด่ นิ ในการทําสวนปาล์ม และให้บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) เช่าสวนปาล์มดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
n บริษทั พันธ์ศรี จํากัด
ทีต่ งั ้ สัมปทาน
: ตําบลชัยบุร ี กิง่ อําเภอชัยบุร ี สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีส่ มั ปทาน
: 13,030 ไร่
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ : ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558
(กําลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการขอต่ออายุ)
o บริษทั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด
ทีต่ งั ้ สัมปทาน
: ตําบลเคียนซา และตําบลคามาวารี อําเภอเคียนซา สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีส่ มั ปทาน
: 4,294 ไร่
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ : ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2572
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บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย
1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยที่มีจาํ นวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้ นปี บัญชี
บริษทั ไม่มคี ดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีม่ จี าํ นวนสูง
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ
----------ไม่ม-ี --------

3) คดีที่มิได้เกิ ดจากการประกอบธุรกิ จโดยปกติ ของบริ ษทั
----------ไม่ม-ี --------

หน้าที่ 41

แบบ 56-1

6.

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลบริ ษทั
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
Home Page
สํานักงานใหญ่

: บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: 0107538000568 (เดิมเลขที่ บมจ.579)
: www.lamsoon.co.th
: 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-361 8959-87
โทรสาร (ฝา่ ยบริหาร) 02-361 8988-9
โทรสาร (ฝา่ ยขาย) 02-361 8994-5

โรงกลันนํ
่ ้ามันปาล์ม

: 236 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขมุ วิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-709 3610-24
โทรสาร 02-324 0640

โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ

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

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

: ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช
ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
: 820,000,000 บาท
: 820,000,000 หุน้
: 1 บาท

หน้าที่ 42

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คลที่บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1.

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) (UPOIC)
สํานักงานกรุงเทพฯ
: 64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-744 1046-8
โทรสาร 02-361 8989
สํานักงานกระบีแ่ ละโรงงาน

: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม กม. 9.5 ตําบลห้วยยูง
อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-666 075
โทรสาร 075-666 072

ประเภทธุรกิจ

: ทําสวนปาล์ม และสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ และ
นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว : 324,050,000 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ถืออยู่
: 226,715,110 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.96
2.

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

: 64 กิโลเมตรที่ 1 หมูท่ ่ี 1 ถนนลําปาง-เชียงใหม่
ตําบลปงแสงทอง อําเภอเมือง ลําปาง 52100
โทรศัพท์ 054-810 270-4
โทรสาร 054-810 275

โรงงาน(2)

: 469/1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว หมูท่ ่ี 3
ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-229 397-8
โทรสาร 034-229 759

ประเภทธุรกิจ

: ผูผ้ ลิตผัก ผลไม้ เครือ่ งดื่ม นํ้าผลไม้
กาแฟบรรจุ กระป๋อง ซอสและเครือ่ งปรุงรส
จําหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
: 525,000,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว : 52,500,000 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ถืออยู่
: 51,884,757 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 98.83
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บุคคลอ้างอิ งอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุ้น
ชื่อ
สถานทีส่ าํ นักงาน

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009 9000
โทรสาร 02-009 9991

2.

ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ
สถานทีส่ าํ นักงาน

: นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต 4377
: บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789-90, 02-661 9192

จํานวนปีทเ่ี ป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั : 4
ความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียกับ : ไม่ม ี
บริษทั /บริษทั ย่อย /ผูบ้ ริหาร /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 820 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้
สามัญจํานวน 820 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
2) ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา
CIMB SECURITIES LIMITED
นางสุภาภรณ์ สมิทธินนั ท์
นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED, SINGAPORE BRANCH
นายนิติ จงสวัสดิ ์ชัย

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
42.11
20.00
11.03
7.48
3.43
1.62
1.25
0.70
0.70
0.65

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
1

บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
มีผถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
51.00
บริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
1
(มีผถู้ อื หุน้ หลักคือ บริษทั กาลาที เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากัด โดยมีสทิ ธิออกเสียงร้อยละ
75.324 ทัง้ นี้ บริษทั ดังกล่าวมีนายวัง ต้า เลียง และภรรยา ถือหุน้ ร้อยละ 54.39
นายวัง ชาง ยิง ร้อยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง ร้อยละ 14.03)
นายวัง ต้า เลียง
24.50
2
3
นายวัง ชาง ยิง
24.50
(ทัง้ นายวัง ต้า เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน))
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2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ ธี ุรกิจเพือ่ การลงทุนในบริษทั อื่น และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักของ
ประเทศมาเลเซียชือ่ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH
(HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถือหุน้ โดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 61.43 โดยเป็ นการถือหุน้ ทางตรง จํานวนร้อยละ 54.63
และทางอ้อมจํานวนร้อยละ 6.80

3

LAM SOON CANNERY PTE. LTD. เป็ นบริษทั ดําเนินธุรกิจเพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
LAM SOON CANNERY PTE. LTD. มีผถู้ อื หุน้ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
80.71
13.86
5.43

ชือ่ ผูถ้ อื หุน้
นายวัง ชาง ยิง
นางสาววัง ยี ลิง
Ms. Chen Mu Hsien
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3) นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจํานวนเงินไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้ม ี
มติเสนอให้จ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 59.4 ของ
กําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิ
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราประมาณร้อย
ละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ทัง้ นี้ยงั คงขึน้ อยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริษทั และสภาวะทางเศรษฐกิจ
ด้วย
บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินทุน
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โครงสร้างการจัดการ
1) แผนผังการจัดองค์กร

ประธานกรรมการ
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการผูจ้ ดั การ
น.ส. อัญชลี สืบจันทศิร ิ

ฝา่ ยขาย Traditional Trade
และอุตสาหกรรม
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง นายศิรชิ ยั นาวาเศรษฐถาวร
แผนกบัญชี

ฝา่ ยขายลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่
นางรุง่ นภา พนมเชิง
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คณะกรรมการ
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ กรรมการผูจ้ ดั การ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและ
ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
กรรมการอิสระ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง เลขานุการบริษทั และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ฝา่ ยขาย Modern
Trade/Food Solution
ั น์ แพร่กุลธาร
นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช นายสุวฒ

ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์
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1.1 โครงสร้างกรรมการบริ ษทั
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ก. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
6. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
9. นายอําพล สิมะโรจนา
10. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน
เลขานุการบริษทั

รายละเอียดข้อมูลของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 1 และรายชื่อของกรรมการ
ในบริษทั ย่อย ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 2
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิ ดชอบ
1. คณะกรรมการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั
2. คณะกรรมการควบคุ ม กํ า กับ ดูแ ลให้ฝ่า ยบริห ารดํ า เนิ น การให้เ ป็ น ไปตามแผนธุ ร กิจ เพื่อ บรรลุ ถึง
เป้าหมายและเพิม่ ความมังคั
่ งแก่
่ ผถู้ อื หุน้
3. คณะกรรมการได้จดั ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหาร
ความเสีย่ ง รวมทัง้ มีการติดตามการดําเนินการในเรือ่ งดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
4. คณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการได้จดั การสื่อสารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ฝา่ ยบริหาร และพนักงาน
6. คณะกรรมการรับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยฐานะการเงินของบริษทั ในรายงานงบการเงินของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลและสาระสนเทศต่างๆให้เป็ นไปตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
7. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
อย่างน้อยปี ละครัง้
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ข. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ น
1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์ มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินดังนี้
ประสบการณ์การทํางานในอดีต
- ผูจ้ ดั การฝา่ ยวิจยั และวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (2535-2538)
- กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จํากัด (2538 - 2540)
- กรรมการธนาคารออมสิน (2548-2550)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (2547-2551)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (2545-2558)
ประสบการณ์การทํางานในปัจจุบนั
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
2. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินดังนี้
ประสบการณ์การทํางานในอดีต
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั มาลีสามพรานจํากัด (มหาชน) ในช่วงปี 2538 - 2547
- ผูน้ ําทีมผูบ้ ริหารดําเนินการฟื้ นฟูกจิ การบริษทั ภายใต้การตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงปี 2539 - 2541 จนเป็ นผลสําเร็จ
ประสบการณ์การทํางานในปัจจุบนั
- ผ่านหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) สอบผ่านเป็ นสมาชิกอาวุโส
(Fellow Member) ของสถาบันฯ (IOD DCP 7/2001) และเป็ นกรรมการอาชีพ (IOD Chartered Director
Class 1/2007) ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- เป็ นวิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในโครงการพัฒนากรรมการบริษทั (IOD DCP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตัง้ แต่ปี 2548 ถึงปจั จุบนั
- กรรมการ สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ให้มคี วามถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงการกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
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4. ดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
ค. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร
จํานวน 1 ท่าน
1.

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

2.
3.

นายบรรจง จิตต์แจ้ง
นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อม
ทัง้ นําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั ิ
2. กระทําการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้กระทําการจากคณะกรรมการ
บริษทั
3. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
ง. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหารจํานวน 1 ท่าน
1.

ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิบ คองยิบ

2.
3.
4.

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
นายวัง ชาง ยิง

กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดสรรหา
1. กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ ้องการสรรหาให้เป็ นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการทีค่ ณะกรรมการกําหนดไว้
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่ งกรรมการให้คณะกรรมการ
พิจารณา
3. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่ งผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะ
กรรมการผูจ้ ดั การ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
1.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการสรรหาทําหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม และนําเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ
ของบริษทั เพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัตขิ องกรรมการต้องมีลกั ษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่จี ะ
เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
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1.3 จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

จํานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
9. นายอําพล สิมะโรจนา

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4

1.4 รายชื่อและตําแหน่ งของผูบ้ ริ หาร
รายชื่อผูบ้ ริ หาร

ตําแหน่ ง

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
4. นางรุง่ นภา พนมเชิง
5. นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช
6. นายศิรชิ ยั นาวาเศรษฐถาวร

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Modern Trade / Food Solution
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Traditional Trade และ
อุตสาหกรรม
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

7. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
8. นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร
9. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์
2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูท้ าํ หน้าทีใ่ นการพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมจะเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2560 นี้ โดยพิจารณารวมถึงบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมา
จากผู้ถอื หุน้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริษทั จากนัน้ จะเสนอชื่อให้คณะกรรมการของ
บริษทั เพื่อพิจารณาก่อนนํ าเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องกรรมการและผู้บริหารต้องมีลกั ษณะไม่ต้องห้ามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนัน้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่จี ะ
เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ดูได้ทห่ี วั ข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” ข้อ 5.1.6
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ตามข้อบังคับของบริษทั แล้ว ไม่มกี ารกําหนดจํานวนกรรมการทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม และมี
วิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 คน เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 5,583,900 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
9. นายอําพล สิมะโรจนา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรร
หา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดค่า ตอบแทน และ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน

ค่าธรรมเนี ยม
กรรมการ ปี 2559
1,058,800
256,800
1,020,000
1,020,000
542,400
564,300
322,400
256,800
542,400

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารในบริษทั ย่อย
จํานวน 4 คน เป็ นจํานวนเงิน 2,270,400 บาท
- ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารบริษทั จํานวน 10 คน เป็ นจํานวนเงิน 72,911,964 บาท*
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
จํานวน 3 คน เป็ นจํานวนเงิน 7,003,500 บาท
*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4 ราย
แรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา รวมถึงผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามทีก่ าํ หนดโดยสํานักงาน กลต.)
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ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ยกเว้น ค่าตั ๋วเครื่องบิน และทีพ่ กั
สําหรับกรรมการที่เป็ นชาวต่างประเทศที่มาประชุม ส่วนผูบ้ ริหารจะมีรถประจําตําแหน่ ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ
ประจําตําแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบตั เิ หตุ และการทํากรมธรรม์ประกันความรับผิดสําหรับกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
สํา หรับเงินกองทุน สํารองเลี้ยงชีพนัน้ ผู้บริหารของบริษัท ได้ร บั สิทธิใ นอัตราเดียวกับพนัก งานอื่น ๆ
ยกเว้น นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้รบั เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

4) เลขานุการบริ ษทั
นางสาวจิ รสุดา สําเภาทอง
เลขานุ การบริษทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
46 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตน้ ทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 208/2015
ประสบการณ์
Cost Accounting Manager บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager
บริษทั อเมริกนั สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จํากัด
Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
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บุคลากร
จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั มีพนักงานทัง้ หมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ่
112
พนักงานประจําโรงงานบางปู
302
พนักงานประจําโรงงานตรัง
100
รวมทัง้ หมด
514

คน
คน
คน
คน

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กบั พนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานทัง้ หมดเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 280 ล้านบาท โดยมีลกั ษณะการจ่าย
ผลตอบแทนดังนี้
- พนักงานสํานักงานจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และโบนัส
- พนักงานขายจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ค่าคอมมิชชัน่
เบีย้ เลีย้ ง ค่านํ้ามันรถ ค่าเบีย้ ประกันรถ ค่ายางรถ ค่าเสือ่ มรถ และโบนัส
- พนักงานโรงงานจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือค่าแรง เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ค่า
ล่วงเวลา เบีย้ เลีย้ ง เบีย้ ขยัน และโบนัส
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
เนื่องจากบริษทั ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทัง้ ผ่านการรับรอง
ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) และการรับรองระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์วธิ กี ารที่
ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสําคัญกับการ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่จงั หวัดตรัง ให้เป็ นโรงงานสีเขียว โดยร่วมกับสถาบัน
สิง่ แวดล้อมไทย อีกทัง้ ในปี 2550 บริษทั ได้รบั การรับรองระบบ OHSAS 18001 ซึง่ ว่าด้วยระบบการจัดการอาชีว
อนามัย และความปลอดภัย จากการทํา งาน ครอบคลุ ม แนวทางในการลดและควบคุม ความเสี่ย งอัน ตรายต่ อ
พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้อง ตลอดจนผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อชุมชนใกล้เคียง
ทัง้ นี้จากระบบประกันคุณภาพดังกล่าว บริษทั ได้มกี ารจัดฝึ กอบรมให้กบั พนักงานในการทํางาน รวมไป
ถึงการพัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะ และความรูค้ วามสามารถในการทํางานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนัน้ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างแข็งแรงและประสบความสําเร็จ บริษทั จึงได้เชิญอาจารย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญเข้ามาพัฒนาและอบรมผูบ้ ริหารตลอดจนถึงพนักงานในกลุ่มบริษทั เพื่อให้บริษทั บรรลุเป้าหมายในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรระยะยาว ซึง่ มีลกั ษณะสําคัญดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability)
2. ทัศนคติ “เราทําได้” (“Can-do” attitude)
3. ทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)
5. เอาใจใส่พนักงาน (Take care of people)
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บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การกํากับดูแลกิจการ

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ น
ปจั จัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียม
กัน มีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างยังยื
่ น จึงได้มกี ารกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการเพือ่ ให้เป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การ
คํานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดแผนปฏิบตั แิ ละมาตรการติดตาม เพื่อให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงนโยบาย
ดังกล่าวตามความเหมาะสม

1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
¾

จัดให้มกี ารประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เพื่อ
พิจารณารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ ซึง่ แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา งบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจ่ายเงินปนั ผลและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทน

¾

การประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ ในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และการกําหนด
ค่า ตอบแทนนัน้ บริษัทได้แ ยกเรื่อ งการพิจ ารณาเลือกตัง้ กรรมการ ออกจากการพิจ ารณาค่า ตอบแทน
กรรมการ โดยบริษทั ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ และเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถอื หุ้น
ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล

¾

จัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุน้ ที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ตอ้ งระบุช่อื ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการต้องจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

¾

เปิ ดเผยมติท่ีประชุ มคณะกรรมการบริษัท ว่า ด้วยเรื่องกําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น รวมทัง้
เปิ ดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสําคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศและเว็บไซต์ของบริษทั ไม่เกินวันทําการถัดไปนับจากวันทีค่ ณะกรรมการมีมติ
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¾

ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะต้องจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

¾

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
โดยมีประธานกรรมการทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม และจะดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบ
วาระทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้
ถือหุน้ ทราบล่วงหน้า

¾

การใช้บตั รลงคะแนนเสียงจะใช้ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระ
ทัวไป
่ และใช้ในวาระสําคัญ เช่น การแต่งตัง้ กรรมการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ และข้อบังคับ เป็ นต้น

¾

เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าสําคัญและเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ส่งคําถามเกีย่ วกับบริษทั มาล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษทั
ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั

¾

จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และตัง้ คําถามในทีป่ ระชุม

¾

กําหนดเป็ นนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้มกี ารเผยแพร่
นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั

¾

จัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารการประชุมต่างๆ พร้อมหนังสือเชิญประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้า

¾

เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ซัก ถามและบัน ทึก คํา ถามและคํา ตอบที่เ ป็ น ประเด็น สํา คัญ พร้อ มทัง้ คํา ชี้แ จงของ
คณะกรรมการ รวมถึงบันทึกจํานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงไว้อย่างชัดเจน
ในทุกๆ วาระทีต่ อ้ งมีการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุม และเชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ 2 ท่าน ร่วมเป็ นสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม ตลอดจนมีการบันทึกวีดโี อในระหว่างการประชุมจนกระทังการ
่
ประชุมเสร็จสิน้ ลง

¾

เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม
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¾

บริษทั มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
เสร็จสิน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และใช้สทิ ธิคดั ค้านได้หากจําเป็ นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการ
ประชุมครัง้ ต่อไป

2. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
¾

บริษทั ให้ความสําคัญต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยไม่คํานึงถึง เพศ อายุ สีผวิ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการ บริษทั มีแนวปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมถึงให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่ง
หุน้ ต่อหนึ่งเสียง (one share one vote) เพือ่ สร้างความมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั

¾

จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ ข. ซึ่งผูถ้ อื หุน้ สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม โดยระบุเอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่ประสงค์จะใช้สทิ ธิออกเสียงอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงแทนตน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้

¾

บริษทั มีการกําหนดเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั และได้แจ้งให้พนักงาน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการบริษทั ทราบ (ดูรายละเอียดในข้อ 5.8.1)

¾

บริษทั มีการเปิ ดเผยการทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย โดยได้กระทําอย่างยุตธิ รรมตาม
ราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length basis) (ดูรายละเอียดในข้อ 5.8.2)

3. การคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั มีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้
คู่แข่ง ชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั จะพิจารณาถึงสิทธิ
ตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความคุม้ ครองและปฏิบตั ิ
ด้วยความระมัดระวัง โดยได้กําหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียไว้เป็ นนโยบายและแนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้เผยแพร่อยูใ่ นเว็บไซต์ของบริษทั ได้แก่
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจ้าหนี้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับลูกค้าและผูบ้ ริโภค
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูค่ า้
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูแ่ ข่ง
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสังคม
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเคารพสิทธิมนุ ษยชน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
- นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ ์
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นอกจากนี้ บริษทั ยังคํานึงถึงบทบาทสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยมีการกําหนดแนวปฏิบตั ติ ามระบบมาตรฐานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั
ได้แก่
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึง่ เป็ นระบบทีท่ าํ ให้
เชื่อมันได้
่ ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รบั การควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขนั ้ ตอน
และวิธกี ารทํางาน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้ าที่ความรับผิดชอบและขัน้ ตอนต่างๆ ในการ
ปฏิบตั งิ าน
- มอก.18001, OHSAS 18001 เป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานทีท่ าํ งาน ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการควบคุมและลดอันตรายและความเสีย่ งทีเ่ กิดจากองค์กรทีอ่ าจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ชีวติ และทรัพย์สนิ ได้
- มาตรฐาน FSSC 22000 เป็ นมาตรฐานที่เน้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร
ระดับสูง สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้บริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น
มาตรฐานดังกล่าวเป็ นมาตราฐานทีค่ รอบคลุมทัง้ ISO 22000 และ PAS 220 และเป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
- มาตรฐาน ISO 28000 เป็ นมาตรฐานข้อกําหนดทางด้านการบริหารการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่
อุปทาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ เน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุง
ตลอดจนรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่
เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ่มี กี ารปรับปรุงการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม
และถูกต้องตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า

4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจ
ใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นระยะๆ โดยได้ม ี
การเปิ ดเผยข้อมูลและดําเนินการในเรือ่ งต่างๆดังนี้
¾

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษทั ให้เป็ น
ปจั จุบนั เป็ นระยะๆ
o นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
o นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
o นโยบายสิง่ แวดล้อม
o จรรยาบรรณธุรกิจ
o ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั
o โครงสร้างกลุม่ ธุรกิจ
o โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
o โครงสร้างคณะกรรมการ
o วิสยั ทัศน์/พันธกิจ
o ข้อบังคับบริษทั
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o รายงานประจําปี
o แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
o งบการเงิน
o หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารในการประชุม
o รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
o ข่าวทีบ่ ริษทั เผยแพร่
¾

จัดส่งรายงานข้อมูลประจํางวด อาทิ งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาทีก่ าํ หนด

¾

มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาหลักทรัพย์
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

¾

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึง่ ลงนามโดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ซึง่ ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีทร่ี บั รองทัวไปโดยเลื
่
อกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ หมาย
เหตุประกอบงบการเงินซึ่งมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบ และได้รบั การสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ าํ คัญอย่างเพียงพอ

¾

ให้กรรมการบริหารทําหน้าที่ตดิ ต่อสื่อสารกับผูล้ งทุน ทัง้ ที่เป็ นบุคคลและสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์และ
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยติดต่อขอข้อมูลบริษทั ได้ทโ่ี ทรศัพท์ 02-361 8959-87 หรือโทรสาร 02-361 8988-9
หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส์ company.secretary@lamsoon.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษทั

อย่างไรก็ตาม กรณีทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียต้องการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ มายังบริษทั สามารถกระทํา
ได้ โดยบริษทั กําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
กลไกในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือแจ้งข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย
1.

การเปิ ดโอกาสให้ผม้ ู ีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของ
บริษทั เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจรวมทัง้ การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ต่างๆ เช่น รายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการ
ควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง เป็ นต้น โดยให้สง่ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยตรงดังนี้ :• ส่งทางไปรษณีย์ :

• ส่งทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ :

นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
banchong_ch@yahoo.com
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การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ตอ้ งเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

3.

การดําเนิ นการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มผี ูแ้ จ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้น แล้วนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบภายใน 30 วันนับจาก
วันทีไ่ ด้รบั แจ้ง

4.

มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย
ในกรณีทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษทั คณะกรรมการจะ
รีบแก้ไขข้อบกพร่อง หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยมิชกั ช้า รวมทัง้ หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวขึน้ อีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผถู้ กู ละเมิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1

คณะกรรมการบริ ษทั
5.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยจํานวนกรรมการตามข้อบังคับไม่เกิน 9 คน โดยมี
จํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน
5.1.2

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ หรือให้ความเห็นชอบในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณของบริษทั
2. ควบคุมกํากับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถงึ เป้าหมายและเพิม่
ความมังคั
่ งแก่
่ ผถู้ อื หุน้
3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ําหนด
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ทิ งั ้ ในระดับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายที่กําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการ
ปฏิบตั ิ และ การประเมินประสิทธิผลการปฏิบตั เิ ป็ นประจํา
5. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ มี
การติดตามการดําเนินการในเรือ่ งดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
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6. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ
7. จัดให้มกี ารสือ่ สารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ฝา่ ยบริหาร และพนักงาน
8. รับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยฐานะการเงินของบริษทั ในรายงานงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยใน
รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
10. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละ
ครัง้
11. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นทีก่ าํ หนดโดยกฎหมายและมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
5.1.3

เลขานุการบริ ษทั

บริษัท ต้อ งจัด ให้ม ีเ ลขานุ ก ารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจําปีของบริษทั
2. ติดตามให้มกี ารนํามติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ ไปปฏิบตั ิ
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสําเนาให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั รายงาน
ดังกล่าว
4. ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงการกํากับ
ดูแลให้บริษทั คณะกรรมการ และฝา่ ยจัดการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
5. ดูแลให้บริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดําเนินการอื่นตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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5.1.4

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทําหน้าทีเ่ สนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์ท่กี ําหนดในข้อบังคับของบริษทั
คณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี า่ นการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสบการณ์ ท่เี หมาะสมสําหรับการทําหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดําเนินการของคณะกรรมการเป็ นไปอย่าง
รอบคอบรัดกุมยิง่ ขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิด
เชิงกลยุทธ์ ความเป็ นผูน้ ํา รวมทัง้ ความชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ ตลอดจนคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคล
อื่นๆ ทีเ่ หมาะสม
5.1.5

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษทั เป็ นกรรมการอิสระ หรือเป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้ทาํ หน้าทีบ่ ริหาร สําหรับตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มกี ารแบ่งแยกหน้าที่
ให้อย่างชัดเจน
5.1.6

คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ

คณะกรรมการได้กาํ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ให้
นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ม ี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนิตบิ ุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” รวมถึง การทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื
ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ผขู้ ออนุ ญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระต่ออีกฝา่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ
3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
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ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าวให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของนิตบิ ุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้องสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากนิตบิ ุคคลที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ใน
กรณีท่ผี ู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(ซ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
อย่า งไรก็ตาม คณะกรรมการได้กํา หนดคุ ณ สมบัติข องกรรมการอิส ระเกี่ย วกับ จํา นวนหุ้น ที่ถือ โดย
กรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้อความในข้อ 5.1.6 นิตบิ ุคคลที่เกี่ยวข้องหมายถึง บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการ
ร่วมค้า หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
5.1.7 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริ ษทั
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
5.1.8 การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะมีเวลาในการทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ บริษทั จึงคํานึงถึงจํานวน
บริษทั ที่กรรมการดํารงตําแหน่ ง โดยกําหนดจํานวนบริษทั จดทะเบียนสูงสุดที่ประธานกรรมการ และ
กรรมการจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ดงั นี้
 ประธานกรรมการ ให้ดาํ รงตําแหน่งได้เพียง 1 บริษทั
 กรรมการบริษทั ให้ดาํ รงตําแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มขี อ้ จํากัดสําหรับกรรมการทีไ่ ปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากกรรมการบริหารส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมค้า หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในกลุม่ บริษทั
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5.1.9 การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วม
ค้ า หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน ในกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ในกรณี ท่ี เ ป็ น การดํ า รงตํ า แหน่ ง ในบริษั ท อื่ น
นอกเหนือจากกลุม่ บริษทั ดังกล่าวแล้วจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การ
5.2

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
5.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรูค้ วามสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาจเป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษทั วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างงานหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั
(6.2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(6.3) ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั
(6.4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(6.6) จํา นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกฎบัตร (charter)
(6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5.2.2

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2557-2560

4/4

2557-2560
2557-2560

4/4
4/4

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่รอ้ ยละ 66.7 เป็ น
กรรมการอิสระ โดยมีประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคน
เดียวกับประธานกรรมการบริษทั วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับการดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1. กํา หนดนโยบายและแนวทางในการกํา หนดค่า ตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริห าร และ
กรรมการผู้จดั การ พร้อมทัง้ นํ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิ
2. กระทําการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2559 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ สามารถประมวลจํานวน
ครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

ประธานกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง
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5.2.3

คณะกรรมการสรรหา

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่รอ้ ยละ 75 เป็ นกรรมการอิสระโดย
มีประธานกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษทั
วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปจั จุบนั ว่ามีความเหมาะสมกับความจําเป็ นเชิงกลยุทธ์ของ
บริษัท หรือ ไม่ อย่า งไร และเสนอแนวทางในการปรับ ปรุง รวมทัง้ เสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว โดยจัดทําเป็ นตารางความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการ (Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่
ดํารงตําแหน่ งอยู่ใ นป จั จุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามรู้ความชํานาญครบถ้วนตามความ
จําเป็ นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญในด้านใดเพิม่ เติมเพื่อให้
มีความครบถ้วนมากยิง่ ขึน้ หรือไม่อย่างไร
2. ประเมินและเสนอรายชื่อผู้ท่จี ะเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการโดยการกลันกรองและสั
่
มภาษณ์
บุคคลทีม่ คี ุณธรรม ยึดมันในการทํ
่
างานอย่างมีหลักการ ส่งเสริมและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสูงสุดอย่าง
มืออาชีพ
3. เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ท่สี มควรเป็ นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณา โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มเี วลาเพียงพอในการพิจารณากลันกรองตาม
่
กระบวนการทีค่ ณะกรรมการกําหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
4. เปิ ดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ ตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถอื หุ้นทราบ
เพือ่ ให้มนใจในความโปร่
ั่
งใสในขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ รวมทัง้ จัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอ
ชื่อทีร่ ะบุถงึ ข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุ น รวมทัง้ ความเต็มใจของผูไ้ ด้รบั การเสนอ
ชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนัน้ ด้วย
5. พิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
5.1. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการในกรรมการแต่ละท่าน
• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
• การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
• ความมีวฒ
ุ ภิ าวะและความมันคง
่ กล้าแสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและเป็ นอิสระ
• ยึดมันในการทํ
่
างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
• คุณสมบัตอิ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
5.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญความรูค้ วามชํานาญใน
ด้านต่างๆ เพือ่ ให้ได้องค์ประกอบของคณะกรรมการทีเ่ หมาะสม
• ความรูท้ างบัญชีและการเงิน
• การบริหารจัดการองค์กรซึง่ รวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
• การบริหารความเสีย่ ง
• การจัดการในภาวะวิกฤติ
• ความรูด้ า้ นกฎหมาย
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• ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั
• การตลาดระหว่างประเทศ
• การกําหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
• ความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจําเป็ น
6. ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รบั การอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนา
ในทางธุรกิจของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงของระเบียบปฏิบตั แิ ละข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการเป็ นครัง้ คราว
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 1 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ในการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

1. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการทีไ่ ม่ใช่
กรรมการอิสระและไม่
เป็ นผูบ้ ริหารและประธาน
กรรมการสรรหา

2557-2560

1/1

2557-2560
2557-2560
2557-2560

1/1
1/1
1/1

2. รศ. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นายวัง ชาง ยิง
5.2.4

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

คณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั มีมติเมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง และมีสมาชิก 5 คนดังนี้
รายชื่อ
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
3. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
4. นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร
5. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การและ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและ
การเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากร
บุคคล

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2559-2562
2559-2562
2559-2562

ยังไม่มกี ารประชุมใน
ปี 2559

2559-2562
2559-2562

องค์ประกอบของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คนทีแ่ ต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั จากกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร, ผูบ้ ริหารอาวุโส และกรรมการผูจ้ ดั การ มีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 3 ปี คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านการ
กลันกรองจากคณะกรรมการตรสจสอบ
่
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง
1. ช่วยเหลือคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาขอบเขตและ
ระดับ ความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ท่ีเ หมาะสมในแต่ ล ะปี โดยให้ม ีค วามสอดคล้อ งกับ หน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และความน่ าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็น
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับความเชื่อมันในการบริ
่
หารจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั
2. กํากับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดทํานโยบาย พร้อมทัง้ แผนงานสําหรับระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
นําเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่ภายในบริษทั อย่างทัวถึ
่ ง
3. พิจารณาทบทวนและประเมินผลด้านคุณภาพ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของแผนงานและ
ระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็ นประจําทุกปี รวมถึงกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหาร
จัดการให้เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านความเสี่ยง ภายใต้ขอบเขตและระดับความเสีย่ งที่
ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และอํานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงกําหนดแนวทางและ
ขอบเขตด้านการบริหารความเสีย่ งภายในบริษทั
5. กํากับดูแลให้มกี ารดําเนินการภายใต้กระบวนการที่มปี ระสิทธิภาพในการระบุประเด็นความเสีย่ ง
ของบริษทั อย่างต่อเนื่อง และกําหนดให้มกี ารประเมินถึงผลกระทบจากกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ท่ไี ม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ จากนัน้ จัดสรรทรัพยากรที่จําเป็ นในการจัดการเชิงรุกเกี่ยวกับ
ประเด็น ความเสี่ย งเหล่า นัน้ โดยคํา นึ ง ถึง ขอบเขตและระดับความเสี่ย งที่ย อมรับได้ข องบริษัท
รวมถึงกําหนดให้มแี นวทาง และกระบวนการในการคาดการณ์ความเสีย่ งทีไ่ ม่แน่ นอนทีอ่ าจเกิดขึน้
ในอนาคต
6. กํากับดูแลให้มกี ารจัดทําระบบควบคุมทีเ่ ป็ นเอกสารการประเมินผลด้านกระบวนการทํางาน และผล
การดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
7. ดําเนินการตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพด้านการจัดการ
ความเสีย่ ง และกระบวนการควบคุมความเสีย่ งภายในขององค์กร โดยกําหนดให้มกี ารจัดทําระบบ
ควบคุมความเสีย่ งทีม่ คี วามครอบคลุม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารจัดการเพื่อบรรเทาความเสีย่ ง และ
สามารถบรรลุเป้าหมายทีอ่ งค์กรกําหนด
8. พิจ ารณาทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอนการทํา งานเพื่อ ให้ม นใจถึ
ั่
ง ประสิท ธิภ าพของระบบ
ควบคุมความเสีย่ งภายในขององค์กร ที่ช่วยสนับสนุ นความสามารถในการตัดสินใจ รวมถึงความ
ถูกต้องของการเปิ ดเผยข้อมูล และฐานะทางการเงินของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
9. ติดตามการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านความรับผิดชอบใน
การดําเนินธุรกิจ และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสีย่ งโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงประเด็นความ
เสีย่ งใหม่ทเ่ี กิดขึน้ และการคาดการณ์ผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั
10. นําเสนอข้อมูลอย่างเป็ นอิสระ ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษทั
ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะตรวจสอบ
และต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งทุกประเภททีบ่ ริษทั ต้องเผชิญ ตามลําดับ
11. พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ นโนบาย ระดับและขอบเขตของความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ที่นําเสนอโดย
ฝา่ ยบริหาร โดยคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง จะกํากับดูแลให้นโยบายต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับภาพรวมความเสีย่ งของบริษทั ทัง้ นี้คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาประเด็น
ความเสีย่ งในลักษณะทีก่ ว้างทีส่ ดุ เช่น ความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทัง้ องค์กร เป็ นต้น
หน้า 69

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12. พิจารณาทบทวนรายงานของฝ่ายบริหารในด้านรายละเอียด ความเพียงพอของข้อมูล ภาพรวม
ของประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร การเปิ ดเผยข้อมูล
ด้านการควบคุมภายใน และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกับกํากับดูแลให้มกี ารดําเนินการทีเ่ หมาะสม
13. บ่งชีป้ ระเด็นความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ รวมถึงการกําหนดดัชนีชว้ี ดั (KPI) สําหรับบริษทั และดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบปจั จัยต่างๆ โดยกําหนดให้เป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนกระบวนการ และขัน้ ตอน
การทํางาน เพือ่ ให้มนใจถึ
ั ่ งประสิทธิภาพของระบบควมคุมความเสีย่ งภายในของบริษทั
14. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการความเสีย่ งในรายงานประจําปี และรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ ง

5.3

การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั กําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้อย หรือประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเป็ นวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจําเป็ น โดยจะมีการกําหนดตารางการ
ประชุ ม ล่ว งหน้ า เป็ น รายปี และแจ้ง ให้ก รรมการแต่ ละท่า นได้ร บั ทราบกํา หนดการดังกล่า วในเดือ น
พฤศจิกายนของทุกปี
เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้เสนอวาระการประชุมทัวไปที
่
่ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนวาระทีน่ อกเหนือจากวาระดังกล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกัน
พิจารณา ทัง้ นี้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยส่งวาระที่ต้องการ
เสนอผ่านทางเลขานุ การบริษทั ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมวาระที่
เสนอดังกล่าวให้ประธานกรรมการพิจารณาก่อนบรรจุเป็ นวาระการประชุม
บริษทั จะจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุ
อย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีให้แก่กรรมการ
ทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านได้มเี วลาศึกษาข้อมูลก่อนการ
ประชุ ม ในระหว่า งการประชุ ม ประธานคณะกรรมการจะจัด สรรเวลาอย่า งเพีย งพอแก่ ผู้บ ริห ารที่
เกีย่ วข้องในการนําเสนอรายละเอียด เพื่อให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม รวมถึงการจัดสรร
เวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปญั หาสําคัญอย่างเพียงพอ
ในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครัง้ สามารถประมวลจํานวนครัง้ ในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษทั แต่ละท่านได้ดงั นี้
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วาระการ
จํานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม
ดํารงตําแหน่ ง วาระปกติ วาระพิ เศษ
รวม
2557-2560
4/4
4/4
2558-2561
4/4
4/4
2558-2561
4/4
4/4
2557-2560
4/4
4/4
2559-2562
4/4
4/4
2557-2560
3/4
3/4
2558-2561
4/4
4/4
2559-2562
4/4
4/4
2559-2562
4/4
4/4

รายชื่อ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
6. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
9. นายอําพล สิมะโรจนา

รายงานการประชุมได้มกี ารจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยมีการระบุวนั เวลาเริม่ -เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการทีเ่ ข้าประชุมและกรรมการทีข่ าดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องทีเ่ สนอรวมถึงประเด็นทีม่ กี าร
อภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการทีไ่ ม่เห็นด้วย ชื่อผูจ้ ด
รายงาน และ ผูร้ บั รองรายงาน และหลังจากทีผ่ า่ นการรับรองจากทีป่ ระชุมแล้ว เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้
จัดเก็บ เพือ่ ให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีประชุมกันเองตามความจําเป็ นโดยไม่มฝี ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย ทัง้ นี้ เพื่อ
อภิปรายปญั หาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่มปี ระเด็นที่น่าสนใจ และจะต้องมีการแจ้งผลการประชุมให้
กรรมการผูจ้ ดั การได้รบั ทราบ โดยในปี 2559 กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารมีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่ม ี
กรรมการบริหารร่วมอยูด่ ว้ ยจํานวน 2 ครัง้
5.4

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
กําหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการด้วยตนเองตามแบบการประเมินของศูนย์
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน โดยได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านปี ละ 1 ครัง้ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และให้กรรมการแต่ละท่านนําส่งแบบประเมินทีเ่ ลขานุ การบริษทั เพื่อรวบรวม
ผลการประเมินและแจ้งคณะกรรมการได้รบั ทราบเพือ่ กําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานต่อไป

5.5

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้ทํ า หน้ า ที่พิจ ารณาหลัก เกณฑ์ แ ละรู ป แบบในการจ่ า ย
ค่า ตอบแทนกรรมการ และนํ า เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ขออนุ ม ตั ิจ ากที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ทัง้ นี้
ค่ า ตอบแทนกรรมการจะพิจ ารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับบริษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใช้ผลการสํารวจการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบ
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ในแต่ละปี ทัง้ นี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มคี ุณภาพตามที่
บริษทั ต้องการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (บาท)
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จํานวน

2558

2559

9
3
3
4

3,949,200
1,202,400
126,000
84,000

4,129,200
1,236,000
131,100
87,600

นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศทีม่ าเข้าร่วมประชุมจะได้รบั ค่าตั ๋วเครื่องบิน
ค่าที่พกั และอาหาร รวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อคุม้ ครองความ
เสี่ยงของกรรมการและผู้บริหารในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้บริษทั แต่ทงั ้ นี้จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณี
กระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทุจริต
2. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูง
ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริห ารระดับ สู ง จะเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละนโยบายที่ค ณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนกําหนดในแต่ละครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถและผลการดําเนินงานของบริษทั
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณา และนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2559 กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง ได้ร่วมกันกําหนดค่าเป้าหมาย
ของตัววัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบตั ิง านของกรรมการบริห าร กรรมการผู้จ ดั การ และผู้บริห ารระดับสูง ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
พิจารณา ค่าตอบแทนได้กาํ หนดให้นําผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาค่าตอบแทน
2558
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูง

ค่าตอบแทน
(บาท)
104,637,873

จํานวน
ผูบ้ ริ หาร (คน)
12

2559
ค่าตอบแทน
(บาท)
72,911,964

จํานวน
ผูบ้ ริ หาร (คน)
10

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสํารองเลีย้ ง
ชีพ เงินเกษียนอายุ รถประจําตําแหน่งและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับรถประจําตําแหน่ ง ค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุ
นอกจากนัน้ กรรมการบางท่านที่ไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ย่อยจะได้รบั
ค่าตอบแทนจากบริษทั ย่อยบางบริษทั ด้วย ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั นโยบายและการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริ หารที่ไป
ดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั ย่อย
ได้รบั ในตําแหน่งกรรมการของบริษทั ย่อย
ได้รบั ในตําแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย

5.6

2558
จํานวน
กรรมการ
5
4

2559
บาท

2,270,400
6,865,200

จํานวน
กรรมการ
4
3

บาท
2,270,400
7,003,500

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้เยีย่ มชมโรงงานโดยผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อดู
กระบวนการผลิตสินค้าของบริษทั รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั และบริษทั ย่อย นอกจากนี้ ยังจัดให้มเี อกสารดังต่อไปนี้ ส่งมอบให้กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ใหม่
1. คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ซึง่ มีหวั ข้อต่างๆ ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ข้อห้ามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ บทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. นโยบายการกํากับกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
4. รายงานประจําปี และแบบ 56-1 ฉบับล่าสุด
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็ น
การเพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย ทัง้ ในฐานะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เป็ นประจํา โดยเฉพาะการเข้าอบรม Director Certification Program (DCP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยเพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษทั มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กฎเกณฑ์ และข้อกําหนดต่างๆ ในการเป็ นกรรมการของบริษทั จดทะเบียน

5.7

จริ ยธรรมธุรกิ จ
บริษทั ตระหนักดีว่าการปฏิบตั ิตามจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็ นสิง่ จําเป็ นต่อความ
มันคงและความสํ
่
าเร็จขององค์กรในระยะยาว
บริษัทเชื่อมันว่
่ าการมีหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเป็ นพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสร้าง และ
ยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั จึงได้มกี ารปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจในปจั จุบนั โดยถือเป็ นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ ประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ได้รบั ทราบ และ
ได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.8.1

มาตรการการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริ ษทั

เพื่อป้ องกัน ไม่ใ ห้ก รรมการและผู้บริห ารนํ า ข้อมูล ภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่ว นตนและ
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก บริษทั จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
¾
กําหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั และรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับ
จากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้กบั เลขานุ การบริษัท รวมถึงให้
ผูบ้ ริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการปฎิบตั ิ
ตามบทบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ ะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)
คําว่า “ผูบ้ ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก
กรรมการผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึง
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่าซึง่
มีหน้าทีต่ อ้ งจัดทําและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ทัง้ ในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อ ก.ล.ต.
¾
ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและพนักงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั
เปิ ดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กี่ยวข้อง และห้ามไม่ให้ซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษทั จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
¾
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผย
ต่ อ ประชาชนอัน เป็ น สาระสํา คัญ ต่ อ การเปลี่ย นแปลงราคาหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ไปใช้เ พื่อ แสวงหา
ประโยชน์สว่ นตน และ/หรือชักชวนผูอ้ ่นื ให้ซ้อื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หากฝา่ ฝื นข้อกําหนดดังกล่าว
ข้างต้น บริษทั จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผกู้ ระทําความผิด
¾
ในกรณีท่ีก รรมการ ผู้บริห าร ผู้จ ดั การและพนัก งานกระทํา การอันเป็ น ความผิด อาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเจตนา บริษทั จะดําเนินการลงโทษอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้
 ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั
 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การหรือพนักงานโดยถือ
ว่า จงใจก่ อ ให้เ กิด ความเสีย หายแก่ บ ริษัท ถ้า ผู้ก ระทํา ความผิด เป็ น กรรมการบริษัท ให้
นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาลงโทษ
 แจ้งการกระทําความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
 แจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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5.8.2

การอนุมตั ิ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลอื่นมีการตกลงเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ทส่ี าํ คัญของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยที่ใ ช้บ งั คับ อยู่ใ นขณะทํา รายการดัง กล่า ว โดยจะต้อ งปฏิบ ตั ิต าม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกําหนดในเรื่องนัน้ ๆ โดยเคร่งครัด โดยบริษทั ได้กําหนด
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการดังกล่าวดังนี้
(1) ห้ามไม่ให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตนได้
(2) การกําหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็ นไปตามปกติทางธุรกิจและเงือ่ นไขทางการค้าทัวไปโดย
่
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสําคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทํารายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มคี วามชํานาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษทั จะต้องจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระเป็ น
ผู้ใ ห้ค วามเห็น ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ประกอบการพิจ ารณากลันกรองก่
่
อ นจะนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถดําเนินไปได้ตามปกติ คณะกรรมการได้อนุ มตั ใิ นหลักการให้
ผูบ้ ริหารสามารถทํารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ เฉพาะบริษทั กับบริษทั ย่อย หากธุรกรรมเหล่านัน้ เข้า
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.

เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปใน
่
สถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
ลักษณะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง

2.

เป็ นรายการทดรองจ่ายทีส่ มเหตุสมผลทีเ่ กิดจากการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมี
การเรียกเก็บตามทีจ่ า่ ยจริง

ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการทําธุรกรรมที่มขี นาดเกินกว่า 500,000 บาท ให้คณะกรรมการได้รบั
ทราบทุกไตรมาส
(4) บริษทั จะต้องเปิ ดเผยการทํารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ล.ต. และหรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
5.8.3

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้อง

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษทั และให้กรรมการ และผูบ้ ริหารที่
มีร ายการหรือ ธุ ร กรรมที่ม ีส่ ว นได้เ สีย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กิจ การของบริษัท ได้ป ฏิบ ัติต ามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรือ่ ง รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
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¾ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องมีรายการหรือธุรกรรมทีม่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีม่ ขี นาดของรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท หรือ
0.05% ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ให้จดั ทํารายงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มทีก่ ําหนด และส่งมอบให้เลขานุ การบริษทั ภายใน 7 วันทํา
การ นับจากวันทีม่ รี ายการเกิดขึน้ ในกรณีทม่ี รี ายการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ทุกครัง้ ให้แจ้งรายงานการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันทีม่ รี ายการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน้
¾ ให้เลขานุ ก ารบริษัทจัดส่งสําเนารายงานที่ได้ร บั ตามวรรค 1 ให้ป ระธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานนัน้
¾ กรรมการ และผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรื่องทีม่ กี ารพิจารณาในทีป่ ระชุมไม่สามารถเข้าร่วมในการ
พิจ ารณาและต้อ งออกจากห้อ งประชุ ม รวมถึง บริษัท จะไม่จ ดั ส่ง เอกสารในเรื่อ งดังกล่า วให้ก ับ
กรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว
¾ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียในรายงานประจําปี และแบบ 56-1
5.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีต่ รวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงได้พจิ ารณาให้บริษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึง่ เป็ นบริษทั ตรวจสอบบัญชี และอยูใ่ นรายชื่อของผูต้ รวจสอบบัญชี
ที่ไ ด้ร บั ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน กลต. ทํา หน้ า ที่ต รวจสอบภายในของบริษัท ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ม นใจว่
ั ่ า การ
ปฏิบตั งิ านและกิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดาํ เนินการตามแนวทางทีก่ ําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls)
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ว่าจ้าง บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํารายไตรมาส โดยสัญญามีอายุคราวละ 2 ปี สิน้ สุดสัญญา
ครัง้ ต่อไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5.10

การบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ ง จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะเจ้าหน้าที่บริหารความ
เสีย่ งขึน้ ในปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง และมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธาน โดยมีหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5.2.4 ทัง้ นี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่ วยงานและ
กระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มอี ยู่ พร้อมทัง้ นํ าเสนอแผนงานและวิธกี ารใน
การลดความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั
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5.11

แผนสืบทอดงาน

บริษทั มีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหน่ง Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ได้กําหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ทนกรรมการผูจ้ ดั การ ในกรณีทก่ี รรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
1. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง เป็ นผูด้ ูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย
2. นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงาน ของบริษทั และบริษทั ย่อย
3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ เป็ นผูด้ แู ลและตัดสินใจในเรือ่ งอื่นๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินงานทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อความ
ยังยื
่ นของกิจการและสังคมโดยรวม โดยการกําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้สะท้อนออกมาในการดําเนินงานตามธุรกิจ
ปกติ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เป็ นบริษทั ชัน้ นําในธุรกิจอาหารทีม่ กี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
พันธกิ จ
1. ผลิตอาหารที่มคี ุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทัง้ นํ าเสนอนวัตกรรมการผลิตอาหารใหม่ๆ ที่ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า ด้วยบริการทีด่ เี ยีย่ ม และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต
2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ชุมชนและสังคม
3. สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และ จัดสรรประโยชน์ ตอบแทนแก่ผู้ถอื หุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทัง้ การ
คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน
โดยบริษทั มีนโยบายทีเ่ น้นการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นตามกรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่
โรงกลันนํ
่ ้ ามันพืชบางปูและโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง ได้รบั การรับรองมาตรฐาน RSPO Supply Chain ใน
รูปแบบ Mass Balance (MB) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวภาพ และได้รบั การขึน้
ทะเบียนโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีนโยบาย
และแนวปฏิบตั เิ พื่อรักษาสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ น
ได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถอื หุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม กําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยบริษทั เคารพใน
ความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อพนักงาน ลูก ค้า คู่ค้า หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือนหรือความ
แตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส หรือเรื่องอื่นใด อย่างไรก็ตาม ความคาดหวัง
ของผู้ม ีส่ว นได้เสีย อาจแตกต่ างกัน ดังนัน้ บริษัท จะพิจ ารณาถึงสิทธิต ามกฎหมายที่แ ต่ล ะกลุ่ม พึง ได้ร บั อย่างละเอีย ด
รอบคอบ และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าสิทธิดงั กล่าวได้รบั ความคุม้ ครอง และปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง โดยได้กําหนดแนวทางการ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในนโยบายดังกล่าว
บริษทั กําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ยึดหลักการปฏิบตั ทิ เ่ี สมอภาค ภายใต้การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมต่อคู่คา้ ทุกราย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามสัญญา เงื่อนไข
ทางการค้าในการซือ้ ขายสินค้าและบริการจากคูค่ า้ และการกําหนดนโยบายในการจัดซือ้ และจัดจ้าง เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
กับคูค่ า้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงไปตรงมา
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2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานดําเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็ นพลเมืองที่ดขี องสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษทั
ดําเนินธุรกิจที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน บริษทั จึงได้กําหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็ น
นโยบายทีส่ าํ คัญอีกนโยบายหนึ่ง โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์เป็ นแนวปฏิบตั ไิ ว้ในนโยบายดังกล่าว
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั มีนโยบายที่จะให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกันและ
ปฏิบตั ติ ามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ กําเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ
ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดทีม่ ไิ ด้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชนและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จก้าวหน้าของบริษทั บริษทั จึงสนับสนุ นพัฒนาให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการทีเ่ หมาะสม และเป็ นธรรม เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสากลและตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทัง้ ยังให้ค วามสําคัญ กับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สนิ และสภาพแวดล้อมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดแี ละ
ส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม
5. ความรับผิ ดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
บริษทั มุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภค โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าและผูบ้ ริโภคโดยการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน ตามระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่
- มาตรฐาน ISO 9001 เป็ นมาตรฐานการจัดวางระบบบริหารงานเพือ่ การประกันคุณภาพ
- มาตรฐาน TIS 18001 / OHSAS 18001 เป็ นระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน
- มาตรฐาน FSSC 22000 เป็ นมาตรฐานทีเ่ น้นเรื่องระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร
ระดับสูง สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น
มาตรฐานดังกล่าวเป็ นมาตรฐานทีค่ รอบคลุมทัง้ ISO 22000 และ PAS 220 และเป็ นทีย่ อมรับจากทัวโลก
่
- มาตรฐาน ISO 28000 เป็ นมาตรฐานข้อกําหนดทางด้านการบริหารการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่
อุปทาน
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้ นให้องค์กรมีการพัฒนา
ปรับปรุงตลอดจนรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่
เป็ น แนวปฏิบ ัติท่ีม ีก ารปรับ ปรุ ง การผลิต นํ้ า มัน ปาล์ม อย่ า งยัง่ ยืน ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สัง คม ชุ ม ชน
สิง่ แวดล้อม และถูกต้องตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายภาคส่วนตัง้ แต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า
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นอกจากนัน้ บริษัทยังมุ่ง เน้ น ทํา การตลาดและสัญ ญาที่เป็ น ธรรม รวมถึงรัก ษาข้อมูล ที่เป็ น ความลับ ของลูก ค้า และมี
หน่วยงานซึง่ ทําหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมันและพึ
่
งพอใจสูงสุด
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิง่ แวดล้อม และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมที่
บังคับใช้อยู่ ทัง้ นี้ บริษทั มุง่ เน้นการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมด้วยความรับผิดชอบโดย
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษท
ั มีจติ สํานึก และความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
- ร่ ว มพัฒ นาสิ่ง แวดล้อ ม รวมทัง้ แลกเปลี่ย นความรู้แ ละประสบการณ์ ก ับ หน่ ว ยงานอื่น เพื่อ ให้ม ีก ารรัก ษา
สิง่ แวดล้อม และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
- ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจของบริษท
ั ทบทวนและติดตามความก้าวหน้า
เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ปี 2559 บริษทั ได้รว่ มพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชนและสังคม ผ่านการสนับสนุ นกิจกรรม และโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ มูลค่ารวม 50,000 บาท (2558 : 32,000 บาท)
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ไตรมาสที่ 1
ร่ว มกิ จ กรรมกี ฬา “กะลาเสสัมพันธ์ ต้ า นยาเสพติ ดครัง้ ที่ 17
ประจําปี 2559”
เดือนมีนาคม โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบที่จงั หวัดตรังสนับสนุ นให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา “กะลาเสสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครัง้ ที
17 ประจําปี 2559” จัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลกะลาเส
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุ นส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชน รวมถึงสถานประกอบการในพื้นที่ ได้สร้างเสริม
พลานามัยร่างกาย มีความสามัคคี มีน้ําใจเป็ นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้
เป็ นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
ร่ ว มบริ จ าคให้ ก ับ โรงเรี ย นต่ า งๆ เนื่ องในกิ จ กรรมวัน เด็ก
แห่งชาติ
สืบเนื่องจากนโยบายการทําธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางสังคม โรงงาน
นครปฐมร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ยเู อฟซี ให้กบั โรงเรียนต่างๆ โดยรอบ
โรงงานกว่า 20 โรงเรียน ตลอดจนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2559 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2559
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บริ จาคอาหารกลางวัน
วันที่ 18 มกราคม 2559 UFC มอบเงินทุนเพื่อเลีย้ งอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนแม่ตาํ กลางจังหวัดเชียงราย

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิ ทยาลัยนเรศวร
วันที่ 22 มกราคม 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุ โลก ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่โรงงานในจังหวัด
ลํา ปาง
เพื่อ ให้นัก ศึก ษาได้เรียนรู้ก ารผลิต อาหารจากสถาน
ประกอบการจริง
โครงการอาหารกลางวัน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตัวแทนบริษทั ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้กบั
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติ อารี จังหวัดลําปางและศูนย์สงเคราะห์
และฝึ กอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลําปาง เพื่อนําไปผลิตอาหาร
ให้กบั นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์ฯ ต่อไป
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 30 มีนาคม 2559 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชและสวน เข้าศึกษาดูงานที่โรงงานของของ UFC โดย
ได้รบั ความรูใ้ นด้านกระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกีย่ วกับควบคุมคุณภาพสินค้า ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตผักผลไม้
ไตรมาสที่ 2
ร่วมกับตําบลกะลาเส อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ในการจัดสร้าง
ฝายชะลอนํ้า
เดือนพฤษภาคม 2559 โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง
ร่วมกับตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในการจัดสร้างฝาย
ชะลอนํ้า คลองชลประทานกะลาเส ซึ่งมีนายยงยุทธ ตี้ฮอ้ กํานัน
ตําบลกะลาเส เป็ นผูร้ เิ ริม่ โครงการ
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ไตรมาสที่ 3
ร่วมปล่อยพันธุป์ ลาเนื่ องในวโรกาส 12 สิ งหาคม
เดือ นสิง หาคม 2559 โรงงานสกัด นํ้ า มัน ปาล์ม ที่จ ัง หวัด ตรัง จัด
กิจกรรมปล่อยพันธ์สตั ว์น้ํา เพื่อเทิดพระเกียรติวนั แม่แห่งชาติ ครัง้ ที่
3/2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลควนกุน

ร่วมกิ จกรรมกับผูน้ ําชุมชน สํานักงานเทศบาลควนกุน
สิงหาคม 2559 โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มที่จงั หวัดตรัง ร่วมกิจกรรม
พัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจําปี 2559 ร่วมกับ
ผูน้ ําชุมชน สํานักงานเทศบาลควนกุน
สนั บ สนุ น ของเหลื อ จากกระบวนการผลิ ต (ขี้ เ ค้ ก ) ให้ ก ับ
โรงเรียน
เดื อ นสิ ง หาคม 2559 โรงงานสกั ด นํ้ า มัน ปาล์ ม ที่ จ ั ง หวัด ตรัง
สนับสนุ นของเหลือจากกระบวนการผลิต (ขีเ้ ค้ก) ให้กบั โรงเรียนบ้าน
ทุ่ ง ขี้เ หล็ก สํา หรับ ใช้เ ป็ น พื้น ที่แ ปลงผัก สํา หรับ โครงการอาหาร
กลางวันของนักเรียน

โครงการจิ ตอาสาทําความสะอาดวัดดอนยายหอม
วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เจ้า หน้ า ที่แ ละพนั ก งานบริษัท UFC
ร่ว มกัน บํ า เพ็ญ ประโยชน์ ทํ า ความสะอาดวัด ดอนยายหอม เพื่อ
เตรียมความเรียบร้อยของวัดก่อนวันเข้าพรรษา
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ไตรมาสที่ 4
เข้าร่วมกิ จกรรมทอดกฐิ นสามัคคีประจําปี
เดือนพฤศจิกายน 2559 โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มที่จงั หวัดตรัง เข้า
ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจําปี 2559 ณ วัดเจริญร่มเมือง
และวัดกมลศรี ซึง่ เป็ นวัดทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีโ่ รงงาน ธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ่ี
ดีของโรงงานทีไ่ ด้ดาํ เนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน
บริ จาคผลิ ตภัณฑ์ให้กบั การออกค่ายของคณะแพทยศาสตร์
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 UFC มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มยู
เอฟซี เพื่อ สนับ สนุ น กิจ กรรมค่ า ย “ฝ นั เป็ น หมอ”
ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่
22-24 พฤศจิกายน 2559

ร่วมบริ จาคเพื่อสนับสนุนงานกาชาด
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 UFC มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มยู
เอฟซี เพื่อ สนั บ สนุ น งานกาชาดประจํ า ปี 2016 ให้ แ ก่ เ ทศบาล
นครปฐม เพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมสัน ทนาการต่ า งๆ ตลอดจนสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงงานและหน่วยงานรัฐบาล

จิ ตอาสาเพื่อสาธารณะชุมชน
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 พนักงานบริษทั UFC ร่วมกับชาวบ้าน
ร่วมกันขุดลอกคูคลอง สาธาระณะ เก็บขยะ และตัดหญ้า ในชุมชน
รอบๆ โรงงาน
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนิ นงานที่มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
เมื่อปี 2551 บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตนํ้ามันปาล์มรายแรกทีไ่ ด้รบั การรับรองฉลากคาร์บอน (Carbon Label) จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ( Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public
organization) ) โดยโรงงานสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิรอ้ ยละ 16.48 จากกระบวนการผลิต
นอกจากนัน้ ในปจั จุบนั บริษทั สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1 MW จากก๊าซชีวภาพ โดยมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มเป็ นวัตถุดบิ และโครงการดังกล่าวเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นการจัดการของเสียของนักเรียน นักศึกษา
และชุมชนของโรงงาน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็ น
กลไกสําคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมันในการบริ
่
หารงานแก่ผู้บริหาร และช่วยให้บริษัท
ดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ รวมทัง้ ช่วยรักษาผลประโยชน์และเงินลงทุนของ
ผูถ้ อื หุน้ ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบตั งิ านของบริษทั มีความถูกต้องน่ าเชื่อถือ ปกป้อง
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ไม่ให้สญ
ู หายหรือรัวไหล
่
และช่วยให้บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง
บริษทั ได้มกี ารว่าจ้างสํานักงาน ดร. วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ซึง่
ได้กําหนดให้มกี ารจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และสร้างระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ก่บริษทั เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล และปฏิบตั ติ าม
อย่างสมํ่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจํานวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายใน
โดยใช้แบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝา่ ยบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการ (ภายใต้คําแนะนํ าของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอ
นอกจากนัน้ การทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และบริษทั ย่อย บริษทั ได้มรี ายงานไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูส้ อบบัญชี ข้อ 6 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดังกล่าวนี้อย่างเพียงพอ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ม ี
การสอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และได้มกี าร
รายงานให้คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอเช่นกัน
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การบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ ง จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
ขึน้ ในปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และมีกรรมการผู้จดั การเป็ นประธาน โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5.2.4 ทัง้ นี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่ วยงานและกระบวนการทํางาน
ประเมิน ประสิท ธิภ าพของมาตรการควบคุ ม ที่ม ีอ ยู่ พร้อ มทัง้ นํ า เสนอแผนงานและวิธีก ารในการลดความเสี่ย งต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1.

2.
3.

4.

บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ เป็ นประโยชน์สว่ นตนดังนี้
ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ผู้บริหารของบริษทั รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษทั ทุกไตรมาสที่มกี ารประชุม
คณะกรรมการ
แจ้งให้ผบู้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีม่ สี าระสําคัญ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผูอ้ ่นื รวมถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้ กับหลักทรัพย์ของบริษทั และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ทีผ่ บู้ ริหารท่านนัน้ จะได้รบั หากมีการฝา่ ฝืน
ห้ามมิให้ผบู้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

บริษทั ได้กําหนด มาตรการการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั รวมถึงบทลงโทษกรณีทม่ี กี ารฝา่ ฝืน ไว้ใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ สามารถดูได้ท่ี หัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” ข้อ 5.8.1
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกัน ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว
ในระหว่างปี บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ าํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษทั และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านัน้ ซึ่ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการระหว่างกันกับบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) และบริษทั อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
มูลค่ารายการ
ความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย

รายการ

(ล้านบาท)

2559

2558

ซือ้ วัตถุดบิ

516

750

ซือ้ สินค้าสําเร็จรูป

709

688

ขายสินค้าและบริการ

1

1

เงินปนั ผลรับ

85

34

ค่าเช่ารับ

2

2

รายได้คา่ บริการในการ
ขายและบริหาร

68

71

นโยบายการ
กําหนดราคา

ความจําเป็ น

ราคาตลาด ณ วันทีท่ าํ เนื่ อ งจากนํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ เป็ น
สัญญาขาย
วัต ถุ ดิบ หลัก ของบริษัท และ
ปริ ม าณนํ้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ใน
ป ร ะ เ ท ศ บ า ง ฤ ดู ก า ล มี ไ ม่
เพี ย งพอ บริ ษั ท จึ ง มี ค วาม
จําเป็ นต้องซื้อนํ้ ามันปาล์มดิบ
จาก UPOIC
ราคาตลาดหักกําไร
เพือ่ ให้คา่ ใช้จา่ ยในการขายและ
ส่วนเพิม่ คงที่
บริหารของกลุม่ บริษทั ลดลง
บริษัทจึงเป็ นตัวแทนจําหน่ าย
สินค้าในประเทศของ UFC
ราคาตลาด
เป็ นค่าไฟฟ้า นํ้ าประปา และ
ค่ า บ ริ ก า ร ส่ ว น ก ล า ง ข อ ง
UPOIC และ UFC ซึง่ เกิดจาก
การที่บ ริษัท ย่อ ยทัง้ 2 ได้เ ช่ า
อาคารสํานักงานของบริษทั
ตามอัตราทีป่ ระกาศ
เป็ นเงินปนั ผลรับจากเงินลงทุน
จ่าย
ใน UPOIC และ UFC
ราคาตลาด
เพื่ อ เป็ นการประหยั ด และ
สะดวกสํ า หรั บ ฝ่ า ยบริ ห าร
UFC
และ UPOIC ได้เช่า
อาคารสํานักงานของบริษทั
เรียกเก็บตามจริง
เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยการขายและ
บริ ห าร ในการเป็ นตั ว แทน
จําหน่ายสินค้าให้กบั UFC

สําหรับยอดคงค้างระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย และกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
สามารถดูรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษทั ข้อ 6
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2. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
ในปี 2559 บริษทั มีการซือ้ นํ้ามันปาล์มดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดจาก บริษทั สห
อุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 13.29 (2558 : ร้อยละ 21.51) ของการซือ้ นํ้ามันปาล์มดิบ นํ้ามัน
เมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดทัง้ หมด ซึ่งเป็ นราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มพี นั ธะ
ผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซือ้ ขายนํ้ามันปาล์มดิบ และเป็ นไปตามประเพณีของการทําธุรกิจนํ้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ ซึ่งเป็ นกรรมการผู้จดั การของบริษทั และบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์ม จํากัด
(มหาชน) เป็ นผูอ้ นุ มตั กิ ารซื้อนํ้ามันปาล์มดิบให้แก่ บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยทีก่ ารซื้อทุกครัง้ จะมี
ราคาอ้างอิงกับการซือ้ จากผูข้ ายรายอื่นๆ
ในส่วนของสินค้ายูเอฟซีนนั ้ บริษทั ซือ้ สินค้าจากบริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ในราคาทีบ่ ริษทั ขาย หักด้วย
กํา ไรส่วนเพิ่มคงที่ โดยมีการกําหนดราคากันระหว่างผู้บริหารของทัง้ สองบริษัทภายใต้เงื่อนไขเสมือนทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก
3. แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ได้มกี ารซือ้ ขายนํ้ามันปาล์มดิบกับ บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้า
มาถือหุน้ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) โดยบริษทั มีการใช้น้ํามันปาล์ม
ดิบเป็ นวัตถุดบิ หลัก ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนําเข้านํ้ ามันปาล์มดิบยังไม่มคี วามชัดเจน ดังนัน้ การหลีกเลีย่ ง
รายการดังกล่าวจึงเป็ นไปค่อนข้างลําบาก อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการซื้อนํ้ามันปาล์มในราคาเดียวกับทีม่ กี ารซื้อจากผูข้ าย
รายอื่น
บริษทั ยังคงเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายให้กบั ยูเอฟซีเนื่องจากทําให้ตน้ ทุนการขายและบริหารของกลุม่ บริษทั ลดลง
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน 3 ปี ที่ผา่ นมา
- สรุปรายงานการสอบบัญชี
ชื่อผูส้ อบบัญชี
ชื่อสานักงาน
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
ทีต่ งั ้

โทรศัพท์
โทรสาร

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
4377
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
02-264 9090, 02-264 0777
02-264 0789

ในปี 2559 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
ก)

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ

ข)

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 18 เกี่ยวกับหนังสืออนุ ญาตจากกรมป่าไม้ให้บริษัทย่ อยแห่งหนึ่ งเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึง่ บริษทั ย่อยใช้พน้ื ทีป่ ลูกปาล์มน้ ามันอยู่ประมาณ 13,030 ไร่
ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริษทั ย่อยได้ดาเนินการขออนุ ญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพืน้ ที่
ดังกล่าวกับส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการดังกล่าว

ทัง้ นี้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีขา้ งต้นแต่อย่างใด
- สรุปงบการเงิ น
งบการเงินรวมนี้ เป็ นการรวมงบการเงินของบริษทั และงบการเงินของบริษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
จากัด (มหาชน) และบริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 69.96 และ 98.83 ตามลาดับ
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บริษทั ลา่ สูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
จานวนเงิ น
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชวี ภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

420,385
911,801
1,425,891
83,547
38,379
2,880,003

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนสิทธิการใช้ท่ดี นิ ปา่ สงวนและต้นทุนสวนปาล์ม
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

%

งบการเงินรวม
2558
จานวนเงิ น
%

2557
จานวนเงิ น
%

7.07
15.33
23.97
1.40
0.65
48.42

479,943
1,152,263
1,127,358
22,279
44,047
2,825,890

8.17 212,801
19.63 902,094
19.20 1,294,624
0.38
0.75
38,502
48.13 2,448,021

42,353
1,649
60,480
64,354
2,413,747
214,978
196,376
8,697
36,896
28,228

0.71
0.03
1.02
1.08
40.58
3.61
3.30
0.15
0.62
0.47

39,281
1,701
61,740
65,022
2,425,930
201,543
196,376
9,271
41,810
2,711

0.67
0.03
1.05
1.11
41.32
3.43
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

3,067,758

51.58

3,045,385

5,947,761

100.00

5,871,275

2559
จานวนเงิ น

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2558
2557
% จานวนเงิ น
%
จานวนเงิ น %

130,746
784,831
915,168
13,978
1,844,723

3.23
19.39
22.61

32.43

1.69
40.70
4.14
3.83
0.16
0.69
0.15

1,312,871
1,649
5,618
868,594
213
5,365
8,663
485

51.87 2,675,576

52.22

2,203,458

100.00 5,123,597

100.00
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0.75
47.78

0.77
0.08

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

3.20
24.31
14.46

27,893
816,939
629,345
0.29
12,453
42.26 1,486,630

0.81
23.79
18.33

34.51 1,312,491
0.04
3,940
0.17
8,261
22.64
608,464
0.01
236
0.13
5,065
0.23
8,181
0.01
518

38.22

0.13
0.21
0.01

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

54.43

2,196,495

57.74 1,947,156

56.71

4,048,181 100.00

3,803,972

0.35
45.57

0.04
0.14
21.46
0.01

0.36
43.29

0.11
0.24
17.72
0.01
0.15
0.24
0.02

100.00 3,433,786 100.00
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บริษทั ลา่ สูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
จานวนเงิ น
%
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว-สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

1,555,000
503,952
103,000
573
47,436
49,215
2,259,176

งบการเงินรวม
2558
จานวนเงิ น
%

26.14 1,610,000
8.47 494,028
1.73 175,000
0.01
0.80
0.83

573
59,344
63,983

37.98 2,402,928

2557
จานวนเงิ น %

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

133,513

2.24

176,395

3.00

75,000

833
56,477
5,463

0.01
0.95
0.09

1,257
67,532
-

0.02
1.15

196,286

3.30

245,184

4.18

2,455,462

41.28 2,648,112
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2559
2558
2557
จานวนเงิ น % จานวนเงิ น % จานวนเงิ น %

24.01
8.37
0.20
1.95

530,000
451,076
78,000

0.81
1.74

13.09
11.14
1.93

255,000
453,234
75,000

7,235
31,557

37.08 1,097,868

6.70
11.91
1.97

140,000
414,468
-

4.08
12.07

0.18
0.78

17,713
44,267

0.47
1.16

22,680
51,386

0.66
1.50

27.12

845,214

22.22

628,534

18.30

2.37

113,894

2.99

-

0.80

30,454
-

0.89

1.46

96,013

55,133
-

1.08

24,932
-

0.62

30,600
-

130,133

2.54

120,945

2.99

144,494

3.80

30,454

0.89

39.62 1,218,813

30.11

989,708

26.02

658,988

19.19

45.10 2,029,734

แบบ 56 -1

บริ ษทั ล่ำสู ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บริษทั ลา่ สูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
จานวนเงิ น %
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 820,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 820,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนหุน้ ซือ้ คืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

820,000

งบการเงินรวม
2558
จานวนเงิ น
%

820,000

2557
จานวนเงิ น %

820,000

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2559
2558
2557
จานวนเงิ น % จานวนเงิ น
%
จานวนเงิ น %

820,000

820,000

820,000

820,000

13.79

820,000

13.97

820,000

16.00

820,000

20.26

820,000

21.56

820,000

23.88

241,970
5,269

4.07
0.09

241,970
5,269

4.12
0.09

241,970
5,269

4.72
0.10

241,970
5,269

5.98
0.13

241,970
5,269

6.36
0.14

241,970
5,269

7.05
0.15

107,473
1,966,151
(7,258)

1.81
33.06
(0.12)

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

1.82 103,072
29.39 1,582,267
(0.12)
1,362

2.01
82,000
30.88 1,680,808
0.03
(679)

2.03
82,000
41.52 1,665,659
(0.02)
(634)

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

2.39
47.33
0.01

3,133,605
358,694

52.69
6.03

2,892,787
330,376

49.27 2,753,940
5.63 339,923

53.75 2,829,368
6.63
-

69.89 2,814,264
-

73.98 2,774,798
-

80.81

3,492,299

58.72

3,223,163

54.90 3,093,863

60.38 2,829,368

69.89 2,814,264

73.98 2,774,798

80.81

5,947,761 100.00

5,871,275 100.00 5,123,597 100.00 4,048,181 100.00 3,803,972
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100.00 3,433,786 100.00

แบบ 56 -1

บริ ษทั ล่ำสู ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บริษทั ลา่ สูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
จานวนเงิ น
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
เงินปนั ผลรับ
กาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในการร่วมค้าและ
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้

%

งบการเงินรวม
2558
จานวนเงิ น %

2557
จานวนเงิ น %

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2559
2558
2557
จานวนเงิ น % จานวนเงิ น % จานวนเงิ น %

8,267,428 98.99 8,196,978 98.87 8,434,822 98.84 6,153,508 97.10 6,329,288 97.82 6,931,738 96.74
28 0.00
191 0.00
95 0.00
84,961 1.34
34,198 0.53 124,788
1.74
8,752 0.10
75,366 0.90
93,643 1.13
99,074 1.16
98,955 1.56 107,102 1.66 108,988
1.52
8,351,574 100.00 8,290,812 100.00 8,533,991 100.00 6,337,424 100.00 6,470,588 100.00 7,165,514 100.00
6,984,829
661,714
200,368
7,846,911

83.63 6,920,712
7.92 674,119
2.40 214,186
35,000
93.96 7,844,017

83.47 7,075,231
8.13 620,620
2.58 261,630
0.42
94.61 7,957,481

82.91 5,667,004
7.28 404,156
3.07 105,606
93.24 6,176,766

89.42 5,674,006
6.38 430,853
1.67 110,391
97.46 6,215,250

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

87.74
5.89
1.75
95.38

6.04
(0.14)

446,795
5,222

5.39
0.06

576,510
5,963

6.76
0.07

160,658
-

2.54

255,338
-

3.95

330,982
-

4.62

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

504,663
(11,321)

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

493,342
(43,521)

5.91
(0.52)

452,017
(48,033)

5.45
(0.58)

582,473
(52,372)

6.83
(0.61)

160,658
(12,213)

2.54
(0.19)

255,338
(10,489)

3.95
(0.16)

330,982
(13,198)

4.62
(0.18)

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

449,821
(94,940)

5.39
(1.14)

403,984
(94,703)

4.87
(1.14)

530,101
(91,210)

6.21
(1.07)

148,445
(10,329)

2.34
(0.16)

244,849
(40,377)

3.78
(0.62)

317,784
(37,289)

4.43
(0.52)

กาไรสาหรับปี

354,881

4.25

309,281

3.73

438,891

5.14

138,116

2.18

204,472

3.16

280,495

3.91
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แบบ 56 -1

บริ ษทั ล่ำสู ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บริษทั ลา่ สูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559
จานวนเงิ น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

%

งบการเงินรวม
2558
จานวนเงิ น %

2557
จานวนเงิ น

หน่ วย : พันบาท

%

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2558
2557
% จานวนเงิ น % จานวนเงิ น

2559
จานวนเงิ น

(57)
11

(1,264)
253

1,153
(231)

(57)
11

(1,264)
253

1,153
(231)

(45)

(1,011)

923

(45)

(1,011)

923

-

-

24,267
(4,529)

-

-

2,983
(597)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

(45)

(1,011)

19,738
20,661

(45)

(1,011)

2,386
3,309

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

354,836

308,270

459,552

138,071

203,461

283,805

รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
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%

แบบ 56 -1

บริ ษทั ล่ำสู ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บริษทั ลา่ สูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
จานวนเงิ น
การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย
กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
มูลค่าทีต่ ราไว้ (บาท/หุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

%

งบการเงินรวม
2558
จานวนเงิ น %

2557
จานวนเงิ น

หน่ วย : พันบาท

%

2559
จานวนเงิ น

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2558
2557
% จานวนเงิ น % จานวนเงิ น

330,580
24,301
354,881

311,416
(2,135)
309,281

380,673
58,218
438,891

138,116

204,472

280,495

330,535
24,301
354,836

310,405
(2,135)
308,270

397,940
61,612
459,552

138,071

203,461

283,805

0.40

0.38

0.46

0.17

0.25

0.34

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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%

แบบ 56 -1

บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริษทั ลา่ สูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ
(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์ชวี ภาพ
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ตัดจาหน่ายหนี้สญ
ู
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
โอนกลับสารองเผื่อค่าเช่าทีด่ นิ
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปนั ผลรับจากบริษทั ย่อย
เงินปนั ผลรับจากบริษทั อื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
เงินสดสุทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ

2559

2558

2557

2559

2558

2557

449,821

403,984

530,101

148,445

244,849

317,785

246,660

243,804

265,384

98,593

88,344

83,621

(8,753)
11,321
5,306
96
8,661
(266)
6
(334)
7,095
(683)
10,648
(28)
40,603

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

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

6,331
(312)
6
(756)
(111)
4,921
(84,933)
(28)
10,499

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

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

770,153

773,058

862,280

182,655

325,254

302,885

235,799
(320,545)
6,007
(25,516)

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

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

133,680
(364,855)
(3,006)
-

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

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

21,919
(14,565)
(21,703)
651,549
(41,160)
(104,538)
505,851

58,332
(25,869)
(19,669)
696,362
(45,996)
(83,233)
567,133

(80,298)
25,684
(28,215)
732,537
(49,633)
(87,009)
595,895

8,566
(12,326)
(10,588)
(65,874)
(10,538)
(20,878)
(97,290)

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
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บริษทั ลา่ สูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้
เงินปนั ผลรับจากบริษทั ย่อย
เงินปนั ผลรับจากการร่วมค้า
เงินปนั ผลรับจากบริษทั อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่บริษทั อื่นเพิม่ ขึน้
เงินสดจ่ายซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ต้นทุนสวนปาล์มเพิม่ ขึน้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดสุทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลง
ชาระคืนหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปนั ผลจ่าย
เงินสดสุทธิ จาก (ใช้ไป)ในกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดประกอบด้วย:
ซือ้ อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาระเงิน
โอนต้นกล้าปาล์มไปบัญชีสนิ ค้าคงเหลือ
โอนทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
โอนทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
ซือ้ อุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิ จการ

2559

2558

2,000
28
(5)
1,260
(235,392)
2,314
(31,039)
(446)
(261,280)

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

84,933
95
28
(1,950)
(5)
(179,229) (116,328)
9,668
1,014
(23,771)
(2,702)
(81)
0
(197,890) (30,439)

(380)
34,007
191
1,200
(331,554)
1,787
(681)
(295,430)

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

(55,000)
(424)
43,619
(158,500)
(133,823)
(304,128)
(59,557)
479,943
420,385

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

(10,749) 275,000
(40,000)
43,619
(142,140) (58,500)
(217,532) (123,351)
(410,421) 136,768
(12,415)
9,039
225,216 121,706
212,801 130,745

115,000
188,894
(163,941)
139,953
93,813
27,893
121,706

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

5,833
1,071

17,226
7,313
-

9,923
9,040
-

2,826
1,071

13,444
-

5,588
-

-

1,869

33,211
-

-

-

-

หน้า 97

2557

2559

2558

2557

แบบ 56 -1

บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

- อัตราส่วนทางการเงิ น (RATIO ANALYSIS)
งบการเงินรวม
2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสาเร็จรูปคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าสาเร็จรูปเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)

1.27
0.59
0.22
7.91
46
12.69
28
14
26
48

2558

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2557

2559

2558

2557

1.18
0.68
0.26
7.84
46
11.44
31
15
24
53

1.29
0.59
0.30
8.53
42
12.16
30
15.08
24
48

1.68
0.83
(0.10)
7.23
50
46.06
8
12.53
29
29

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

15.51
5.91
3.96
10.57

15.57
5.45
3.76
9.79

16.12
6.83
4.46
14.76

7.91
2.54
2.18
4.89

10.35
3.95
3.16
7.32

9.30
4.62
3.91
10.33

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลีย่ ) (%)
6.01
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (เฉลีย่ ) (%)
14.67
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)
1.41

5.63
13.71
1.51

8.53
20.57
1.66

3.52
15.97
1.61

5.65
27.83
1.79

8.10
46.14
2.07

0.82
14.49

0.66
16.19

0.43
21.23
88.24

0.35
32.77
80.00
60.00

0.24
31.41
58.82
58.82

0.38

0.46

3.45
0.17
0.15

3.43
0.25
0.20
0.15

3.38
0.34
0.20
0.20

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิสาหรับปี (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
0.70
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
17
ั
อัตราการจ่ายเงินปนผล (ตามปี ทจ่ี ่าย) (%)
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล (ตามงวดผลการดาเนินงาน) (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปนั ผลต่อหุน้ (ตามปี ทจ่ี า่ ย) (บาท)
เงินปนั ผลต่อหุน้ (ตามงวดผลการดาเนินงาน) (บาท)

0.40
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมทางด้านธุรกิ จ
1. เรือ่ งเด่นของสิ นค้า

1.1 น้ามัน
“หยก” ตอกย้าความเป็ นผูน้ าอันดับต้นๆ ของผลิตภัณฑ์น้ามันพืชสาหรับปรุงอาหาร โดยเพิม่ ไลน์ผลิตภัณฑ์น้ ามันบา
ลานซ์ซงิ่ ออยล์ ตรา “หยกเอ็กซ์ตร้า” กับสัดส่วนไขมันที่ดที ่สี ุดต่อร่างกายที่ได้รบั คาแนะนาจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
พร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี คี วามทันสมัย ขวดเดียวครบทัง้ ทอด ผัด สลัด และเพื่อเป็ นทางเลือกทีด่ สี าหรับคนรักสุขภาพ
“เนเชอเรล” ผูน้ าด้านน้ ามันพืชเพื่อสุขภาพ กับการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์น้ ามันราข้าวโกลด์ ตรา “ เนเชอเรลฟอร์เต้ ” ที่
อุดมไปด้วยโอรีซานอล 12,500 ppm ช่วยต้านอนุ มูลอิสระได้ดกี ว่าวิตามินอี 5 เท่า ช่วยเพิ่ม HDL (ไขมันดี) และลด LDL
(ไขมันร้าย) ช่วยลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ และช่วยสร้างสมดุลย์ฮอร์โมนในสตรีวยั ทองเพื่อสุขภาพทีด่ ี
“เนเชอเรล” เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์น้ ามันคาโนล่า 100% และน้ ามันมะพร้าว 100% บรรจุขนาด 500 มิลลิลติ ร. โดยมีวาง
จาหน่ายแล้วทีร่ า้ นเซเว่น อีเลฟเว่น ในราคาเป็ นกันเอง
1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม
ธุรกิจเบเกอรีใ่ นประเทศไทยกาลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เดินหน้าจัด
กิจกรรมสัมมนา เบเกอรีส่ ญ
ั จรทีจ่ ดั เป็ นประจาทุกปี โดยปี น้เี ริม่ เปิ ดตัวทีก่ รุงเทพมหานคร ก่อนตระเวนไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นลูกค้าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่แี ปลกใหม่ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าเบเกอรี่ ด้วยผลิตภัณฑ์เนยเทียม และ
ไขมันพืชผสมตรา “เซสท์”
1.3 เครือ่ งดื่มและผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรูป
แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ดา้ นความซบเซาทางเศรษฐกิจในประเทศไทย รวมถึงความไม่แน่ นอนของตลาด
ต่างประเทศ UFC ยังคงมีผลประกอบการทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ มาจากการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าวเป็ น
หลัก
“ยูเอฟซี รีเฟรซ” ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าว 100% ได้รบั การยอมรับให้เป็ นแบรนด์อนั ดับ 1 ทัง้ ในประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศนิวเซีแลนด์ ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ ถือเป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดสาหรับกลุ่มลูกค้า ประเภทสัญญาจ้างผลิต
(Contract manufacturing) สาหรับผลิตภัณฑ์น้ามะพร้าว
ปี 2559 UFC ได้เปิ ดตัวเครื่องดื่มน้ามะพร้าวแท้ 100% “ยูเอฟซี รีเฟรช” กับ 3 รสชาติใหม่ ได้แก่ น้ ามะพร้าวผสมน้ า
แตงโม น้ ามะพร้าวผสมน้ ามะนาวไทย และน้ ามะพร้าวผสมมัชชะหรือชาเขียว ซึ่งจะช่วยเพิม่ การมองเห็น (Visibility) และ
กระตุน้ การรับรู้ พร้อมทัง้ ช่วยเพิม่ พืน้ ทีใ่ นชัน้ วางในร้านค้าปลีกให้กบั ผลิตภัณฑ์ตรา “ยูเอฟซี”
เดือนพฤศจิกายน 2559 “ยูเอฟซี รีเฟรซ” ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าว 100% พร้อมเสิรฟ์ บนสายการบินชัน้ นาระดับโลก
สิงคโปร์แอร์ไลน์ บนชัน้ First Class และ Suites ซึง่ ถือเป็ นเครื่องยืนยันได้ถงึ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ยูเอฟซี
รีเฟรซ”
ในเดือนกรกฎาคม 2559 UFC เปิ ดตัวน้าผลไม้คนั ้ สด “ชูส” น้าผลไม้คนั ้ สดคุณภาพระดับพรีเมีย่ ม มีให้เลือก 2 รสชาติ
ได้แก่ น้าแตงโม และ น้าเสาวรส ซึง่ เป็ นน้าผลไม้คนั ้ สดผสมน้ าว่านหางจระเข้ โดยทัง้ 2 ผลิตภัณฑ์นนั ้ ผลิตจากน้ าผลไม้คนั ้ สด
จากโรงงานของ UFC ในจังหวัดนครปฐม โดยบริษทั ได้มกี ารกระตุน้ ให้เกิดกระแสตอบรับจากผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง
ในไตรมาสที่ 4 UFC ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นมถัวเหลื
่ อง “โฮมซอย” 3 รสชาติ ได้แก่ รสต้นตารับ รสขิง และรสขิงผสม
เม็ดแมงลัก บรรจุกระป๋องอลูมิเนียมขนาดพกพา 180 มิลลิลิตร ซึ่งขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่น้ี จะช่วยเพิ่มโอกาสในช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ “โฮมซอย” ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรียนและสถานศึกษา เครื่องหยอดเหรียญ หรือช่องทางการจัดจาหน่ าย
ทัวไป
่
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถือเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่มี ีการส่งออกสูงที่สุดของ UFC ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
๋
กระปอง มียอดจาหน่ายส่วนใหญ่มาจากตลาดในประเทศ
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UFC ยังคงให้ความสาคัญไปทีก่ ลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้พร้อมทีจ่ ะตอบ
รับการเติบโตทีร่ วดเร็วของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้
2. การขายและการกระจายสิ นค้า
2.1 ตลาดในประเทศ
ก) ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่และร้านสะดวกซื้อ : ปี 2559 ภาพรวมในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย
มีการปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา โดยเป็ นผลมาจากความเชื่อมันทางเศรษฐกิ
่
จที่ยงั ทรงตัว อัตราการ
ขยายสาขาของห้างค้าปลีกทัวประเทศมี
่
ไม่มากนัก จากการทีม่ กี ารเปิ ดสาขาใหม่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
กับปี ทผ่ี ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังเห็นถึงโอกาสทางการตลาดจากร้านสะดวกซือ้ รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก ซึง่ มี
อัตราการขยายตัวทีส่ งู ในปี 2559 ในด้านผลิตภัณฑ์ สืบเนื่องจากผลกระทบจากต้นทุนน้ ามันปาล์มดิบทีส่ งู ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ในช่วง 8 เดือนแรกของปี ซง่ึ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลประกอบการของบริษทั บริษทั จึงตัดสินใจลดสัดส่วนการจาหน่ าย
สินค้าในกลุ่มน้ามันปาล์ม โดยให้ความสาคัญในการจาหน่ายสินค้ากลุ่มน้ามันถัวเหลื
่ องและน้ ามัน กลุ่มพรีเมีย่ มเป็ นการทดแทน
ซึง่ ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ถึง 3 เท่าจากปี ทผ่ี ่านมา และยังคงมีแนวโน้มทีด่ อี ย่างต่อเนื่องในปี ถดั ๆ ไป
ในปี น้ี บริษทั มีแผนทีจ่ ะขยายสินค้าไปยังพืน้ ทีต่ ่างจังหวัดให้มากขึน้ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าขนาดของร้านค้า ใน
กรุงเทพมหานครจะมีขนาดเล็กลง บริษทั จึงเปิ ดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มน้ ามันพรีเมีย่ มทีม่ ขี นาดเล็กลงเพื่อเจาะตลาดในช่องทาง
ดังกล่าว
ข) ช่องทางการค้าปลีกแบบดัง้ เดิ ม : ช่องทางการค้าแบบดัง้ เดิมยังคงเป็ นช่องทางทีส่ าคัญ ท่ามกลางการแข่งขันที่
สูงยิง่ ขึน้ โดยคู่แข่งต่างมุ่งเน้นในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ทัง้ การเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภค และกลยุทธ์ทเ่ี น้นการใช้ราคาทีต่ ่ ากว่า
รวมถึงเน้นการทาการตลาดในพืน้ ทีม่ ากขึน้ ตามความเหมาะสมกับลูกค้าทีอ่ ยู่ในแต่ละอาเภอ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
บริษทั ยังคงมุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายของช่ องทางการจาหน่ ายสินค้าให้มคี วามแข็งแกร่งมากขึน้ โดยการเพิม่ ฐาน
ลูกค้า พร้อมกันนี้ยงั มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ โดยได้มกี ารแต่งตัง้ ตัวแทนจัดจาหน่ายในพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถ
ครอบคลุมการจัดจาหน่ายสินค้าได้ทวถึ
ั ่ ง บริษทั จึงมีการขยายกลุ่มลูกค้าจากร้านค้าแบบดัง้ เดิมไปยังช่องทางกลุ่มโรงแรม และ
ร้านอาหาร ด้วยการนาเสนอสินค้าทีห่ ลากหลาย เช่น น้ามันพืช เนยเทียมและไขมันพืชผสม และน้ามันพืชเพื่อสุขภาพ
กลุ่มน้ ามันพรีเมี่ยมของบริษัท ภายใต้ตราสินค้า “เนเชอเรล” ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม น้ ามันพืชเพื่อสุขภาพ ยังคงมีการ
เติบโตอย่างมันคงในตลาดค้
่
าปลีกแบบดัง้ เดิม อันเนื่องมาจากความพยายามในด้านการตลาดทีต่ อบโจทย์ในเรื่องของการดูแล
ั
สุขภาพในปจจุบนั
ค) ฟู้ ดเซอร์วิส : จากสถานการณ์ ดา้ นการก่อการร้าย, สภาพเศรษฐกิจ, ความมันคงด้
่
านการงาน และภาระหนี้สนิ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายในช่องทางฟู้ดเซอร์วสิ ของบริษทั โดยพฤติกรรมการบริโภคทีน่ ิยมทานอาหารนอกบ้าน รวมถึง
การจับจ่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้ามีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ ยังได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ต้นทุน
ราคาน้ า มันปาล์ม ดิบ ที่ปรับตัว สูงขึ้น บริษัทจึ ง หลีก เลี่ย งธุร กิจ การประมูลน้ ามัน ในลักษณะที่เป็ น สัญญาระยะยาว เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดภาวะการขาดทุน จึงเห็นได้ว่า บริษัทได้รบั ผลกระทบในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 ไม่มากนัก ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทเริม่ ขยับจากธุรกิจน้ ามันปาล์มไปยังกลุ่มสินค้าเนยเทียมและไขมันพืช ผสมที่บริษัทเชื่อว่ายังเป็ นหมวด
สินค้าทีย่ งั มีศกั ยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ทางบริษทั คาดการณ์ว่าช่องทางฟู้ดเซอร์วสิ จะมีทศิ ทางในเชิงบวกในปี
2560 เนื่องมาจากความผันผวนของราคาของน้ามันปาล์มน่าจะไม่มากเหมือนปี ทผ่ี ่านมา
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2.2 ตลาดต่างประเทศ
ก) กลุ่มน้ามัน และเนยเทียม : ในปี 2559 ตลาดต่างประเทศได้รบั ผลกระทบจากการผันผวนอย่างต่อเนื่องของราคา
น้ ามันปาล์มดิบ อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้ความสาคัญกับ สินค้า
“เนเชอเรล” สาหรับส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยบริษทั ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ น้ ามันราข้าว น้ ามันมะพร้าว
และน้ามันคาโนล่า ไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ฝรังเศสและฮ่
่
องกง
ในส่วนของตลาดเนยเทียมและไขมันพืชผสมนัน้ อัตราการขยายตัวยังไม่มากนัก แต่ถงึ กระนัน้ บริษทั ยังคงจัดให้มกี าร
อบรมความรูเ้ กีย่ วกับเบเกอรี่เป็ นประจา สาหรับกลุ่มคู่คา้ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อช่วยให้เกิดความความรูค้ วามเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และสร้างความน่าเชื่อถือและความคุน้ เคยกับตราสินค้าในระยะยาว
ข) น้ ามะพร้าว : ยอดจาหน่ ายของ “ยูเอฟซี รีเฟรซ” ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าว 100% ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี
2559
ในปี 2559 “ยูเอฟซี รีเฟรซ” ผลิตภัณฑ์น้ามะพร้าว 100% ประสบความสาเร็จอย่างสูงในการเป็ นผูน้ าตลาดในประเทศ
สิงคโปร์และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ยังเติบโตอย่างต่ อเนื่องในตลาดที่สาคัญ ได้แก่ ประเทศจีน สหราชอาณาจักร และยังมี
พัฒนาการที่ดใี นตะวันออกกลาง ทัง้ นี้ ได้มกี ารเพิม่ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตราสินค้า
“ยูเอฟซี รีเฟรซ” อย่างต่อเนื่อง
ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็ น ตลาดที่สาคัญสาหรับลูกค้าในกลุ่ม การทาสัญญาการจ้างผลิต โดย UFC ยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่องในตลาดดังกล่าวท่ามกลางการแข่งขันทีร่ ุนแรง
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรสชาติใหม่ ได้แก่ น้ ามะพร้าวผสมน้ าแตงโม น้ ามะพร้าวผสมน้ ามะนาวไทย และน้ า
มะพร้าวผสมมัชชะหรือชาเขียว ได้เปิ ดตัวในหลายประเทศ โดยเป็ นเพิม่ การรับรู้ และเพิม่ พื้นที่ในชัน้ วางในร้านค้าปลี ก เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ UFC
UFC ได้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าทีส่ าคัญมากมาย ได้แก่ Thaifex, Foodex, Gulfood และ Africa Big7 ซึง่ เป็ นความ
พยายามในการเพิม่ ฐานลูกค้า รวมถึงคู่คา้ ให้กบั UFC
ค) ผักและผลไม้กระป๋อง : ยอดการส่งออกของผลิตภัณฑ์ผกั กระป๋อง โดยเฉพาะข้าวโพดอ่อนมีการปรับตัวลดลง
อันเนื่องมาจากความต้องการของตลาดโลกทีห่ ดตัว
ในด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง โดยเฉพาะมะม่วงแผ่น และมะม่วงหันเต๋
่ า ในประเทศญี่ปุ่นยังคงทรงตัว
ผลไม้เขตร้อนบรรจุกระป๋องมียอดการส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีจานวนลูกค้าใหม่เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
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14.2 ภาพรวมทางด้านการปฏิ บตั ิ งาน
1) การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
โรงกลัน
่ นำ้ มันพืชบำงปู
 ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท
โดยเฟสทีส่ องซึง่ มีมลู ค่าลงทุนประมาณ 160 ล้านบาท ได้เริม่ ดาเนินการผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 และเฟสสุดท้ายคาด
ว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
 เครื่องบรรจุน้ามันชนิดถุงเติมเครื่องใหม่ ได้เริม่ ใช้ในการผลิตในเดือนสิงหาคม 2559 โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตล่าสุด
โดยการผนึกถุงขนาดบรรจุ 1 ลิตรจากด้านข้างซึง่ ช่วยเพิม่ คุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์
 เครื่องบรรจุน้ามันชนิด Bag in Box เครื่องใหม่ได้เริม่ ใช้ในการผลิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึง่ เป็ นการพัฒนา
สายการผลิตของ Bag in Box ให้สามารถดาเนินการผลิตได้ต่อเนื่อง โดยใช้ระบบอัตโนมัตใิ นการป้อนแผ่นฟิลม์ เข้าสูก่ ล่องบรรจุ
ภัณฑ์

โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
 เดือนมีนาคม 2559 โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง ต้อนรับนายคณิต ลิขติ วิทยาวุฒ ิ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร และนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผูต้ รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต
น้ามันปาล์มดิบและการขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยังยื
่ น (RSPO)
 โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง ได้เข้าร่วมโครงการระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ SCLMA (Supply Chain and
Logistics Management and Industry) บริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม โดยการยกระดับความรูค้ วาม
เข้าใจในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการโลจิสติกต์และห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
วัตถุ ประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่สถานประกอบการเกษตรแปรรูป ภายใต้การริเริ่มโครงการและการให้คาปรึกษาของ
ศูนย์วจิ ยั ด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบตั กิ าร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

UFC จังหวัดล้ำปำง
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือขายเพิม่ ผลผลิตภาคเหนือ
NPIN (Northern Productivity Improvement Network) ครัง้ ที่ 7 เพื่อแลกเปลีย่ นนวัตกรรมใหม่ซ่งึ กันและกัน ทาให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรูใ้ นกลุ่มอุตสาหกรรม เขตภาคเหนือ

UFC จังหวัดนครปฐม
 ติดตัง้ เครื่องบรรจุใหม่สาหรับสายการผลิต UHT ขนาด 1,000 มิลลิลติ ร ส่งผลให้กาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ สองเท่า จาก
กาลังการผลิตเดิม
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 เพิ่ม ขีด ความสามารถในการตรวจสอบคุ ณ ภาพ และความปลอดภัย ด้า นอาหารของสิน ค้า สาหรับ In-House
Microbiological Lab ในส่วนของการตรวจวิเคราะห์จุลนิ ทรียช์ นิด Pathogen ในวัตถุดบิ ภาชนะสัมผัส และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
 ปรับปรุงอัตราการบาบัดน้าเสียให้เพิม่ มากขึน้ โดยการติดตัง้ Cover lagoon ในระบบบาบัดน้ าเสีย เพื่อเพิม่ อัตราการ
บาบัดน้าเสียในอัตราร้อยละ 50 จากกาลังการผลิตเดิม

2) การได้รบั รางวัลและการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ

โรงกลัน
่ นำ้ มันพืชบำงปู
 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) เข้า รับ มอบรางวัล อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ประจ าปี 2559 จาก ศ.คลินิ ก เกีย รติคุ ณ นพ.ปิ ย ะสกล สกลสัต ยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี ในฐานะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่มกี ระบวนการผลิตทีม่ ี
คุณภาพมาตรฐาน มีระบบตอบสนองต่อผู้บริโภคและมีจริยธรรม อีกทัง้ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อีกด้วย
โดยพิธมี อบรางวัลจัดขึน้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
สาหรับรางวัล อย.ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2559 นัน้ จัดขึน้ โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีสถานประกอบการทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเลือกทัง้ สิน้ 51 แห่งจากหลากหลายอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ นกลุ่มธุรกิจคือ
อาหาร, ยา, เครื่องสาอางค์, เครื่องมือแพทย์, วัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
โดยเกณฑ์การให้รางวัลจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการผลิตทีม่ ุ่งเน้นคุณภาพ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลคู่คา้ ดีเด่น ประจาปี 2559 จากบริษทั เซ็นทรัลเรสตอรองส์
กรุ๊ป จากัด (CRG) ผูน้ ากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีแบรนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงภายใต้การบริหารมากมาย เช่น KFC, The
Terrace, Ootoya, Chabutong, Tenya, Yoshinoya, Mister Donut ซึง่ ปจั จุบนั CRG มีค่คู า้ รวมกว่า 200 บริษทั โดยรางวัลคู่
ค้าดีเด่นประจาปี 2559 ประเมินจากหลากหลายปจั จัย เช่น ผลงานในภาพรวม, ด้านคุณภาพสินค้า, ด้านการจัดส่ง, ด้านบริการ
หลังการขาย และอื่นๆ เป็ นต้น

โรงงำนสกัดนำ้ มันปำล์มดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) รับมอบใบรับรองฉลากลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) สาหรับผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านการต่ออายุฉลากลด
คาร์บอน จัดขึน้ โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น Thailand Business Council Sustainable Development (TBCSD)
ร่วมกับ สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย Thailand Environment Institute (TEI) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซนทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซ่า
 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติบตั รระดับประเทศ ภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็ นสุข ซึง่ เป็ นโครงการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยทางาน
ทีท่ างานในสถานประกอบการมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยและประสบอุบตั เิ หตุ รวมไปถึงสุขภาพจิตทีด่ ี ภายใต้การดูแลของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
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UFC จังหวัดนครปฐม
 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 โรงงานนครปฐมรับรางวัล ESCO Project Award 2016 ซึง่ เป็ นโครงการด้านอนุ รกั ษ์พลังงาน
จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในงาน Thailand ESCO FAIR 2016 ซึง่ จัดขึน้ ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
กรุงเทพมหานคร
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14.3 ภาพรวมทางด้านการเงิ น
1.

ผลการดาเนิ นงาน

บริษทั มีรายได้จากการขายลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 2.8 โดยมีเหตุผลมาจากปริมาณขายกลุ่มสินค้าน้ ามันพืชลดลง
ร้อยละ 17.4 ในขณะทีร่ าคาขายเฉลีย่ ต่อหน่ วยปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.2 ซึง่ มีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์ เอลนีโญ
ต่อเนื่องมาจากปี 2558 ทาให้ปริมาณผลปาล์มสดทัง้ ประเทศลดลงร้อยละ 11.6 (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) เมื่อ
เทียบกับปี ทผ่ี ่านมา ประกอบกับจานวนโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้มกี ารแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มสดในราคา
สูง ส่งผลให้ราคาน้ามันปาล์มดิบ (CPO) เฉลีย่ ต่อหน่วยปรับตัวสูงขึน้ ถึงร้อยละ 21.6 ในขณะทีบ่ ริษทั ไม่สามารถปรับ
ราคาขายน้ามันพืชบรรจุขวดให้สอดคล้องกับต้นทุนทีป่ รับตัวสูงขึน้ ได้ เนื่องจากสินค้าน้ ามันพืชบรรจุขวดเป็ นสินค้าที่
ถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน จึงทาให้กาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2559 ของบริษทั ลดลง 169 ล้านบาท ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้ ลดลงร้อยละ 5.8 ส่งผลให้กาไรสุทธิลดลง 66 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 32.5
บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุ มตั ขิ อง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับการผลิตทีก่ าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมดังนี้
บริษทั
บัตรส่งเสริมเลขที่
1815(2)/2549
1013(9)/2551

สาหรับกิ จการ
ผลิตน้ามันปาล์มดิบ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ระยะเวลา*
8 ปี
8 ปี

2093(2)/2550

ผลิตน้ามันพืชบริสทุ ธิ ์

8 ปี

59-1529-0-05-1-0

ผลิตน้ามันพืชบริสทุ ธิ ์

3 ปี

ขอบเขตที่ได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไร
สุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการที่
ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อย
ละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไร
สุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการที่
ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อย
ละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียน

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
บริษทั ย่อย
บัตรส่งเสริมเลขที่

สาหรับกิ จการ
สกัดน้ามันปาล์มดิบและเมล็ดใน
1043(2)/2548
ปาล์มอบแห้งและผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
2088(2)/2547
ผลิตพืชผักผลไม้
ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะ
2121(2)/2547
ผนึกและเต้าเจีย้ ว
2112(5)/2547
ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง
2245(9)/2550
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
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สุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการที่
ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อย
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ในปี 2559 บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีกาไรสุทธิจานวน 72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุน
สุทธิ จานวน 12 ล้านบาท ของปี ก่อน ซึง่ มีผลกระทบดังนี้
1. ผลผลิ ตปาล์มสดลดลง
ปริมาณผลปาล์มสดรวมทีเ่ ข้ากระบวนการผลิตในปี 2559 ของบริษทั ย่อยลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 35.6 โดยผล
ปาล์มที่มาจากสวนที่เป็ นพื้นที่ของบริษัท ย่อยลดลงร้อยละ 20 และผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็ นพื้นที่สมั ปทาน
ลดลงร้อยละ 24 เนื่องมาจากสภาพอากาศแห้งแล้ง จากปรากฎการณ์ เอลนีโญทีต่ ่อเนื่องมาจากปี 2558 และการ
ปลูกต้นปาล์มทดแทนสาหรับต้นปาล์มทีม่ อี ายุมาก ในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นสัมปทานและได้รบั การต่ออายุแล้ว ทัง้ นี้เป็ นไป
ตามแผนการปลูกทดแทนทีบ่ ริษทั ย่อยกาหนดไว้ (ปี 2558 จานวนพืน้ ที่ 1,246 ไร่ และปี 2559 จานวน 1,410 ไร่
ส่วนทีเ่ หลืออีกจานวน 1,434 ไร่ จะดาเนินการในปี 2563)
สถานะของพืน้ ทีส่ มั ปทานของบริษทั ย่อย มีรายละเอียดดังนี้
(1) สวนเคียนซา จานวนพืน้ ที่ 8,588 ไร่ : สัมปทานกับกรมป่าไม้ ได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
และบริษทั ย่อยได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทาสัญญาเช่าทีด่ นิ กับกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทาประโยชน์
จากใบอนุญาตเดิมกับกรมปา่ ไม้ ซึง่ สัญญามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2572
ส่วนพืน้ ทีอ่ กี ครึง่ หนึ่งให้นาไปจัดให้ราษฎรผูย้ ากไร้ไม่มที ด่ี นิ ทากินได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่ ใน
ระหว่างที่การดาเนินการเรื่องการจัดสรรพื้นที่ยงั ไม่แล้วเสร็จนัน้ กรมธนารักษ์ได้อนุ ญาตให้บริษัทย่อ ย
ครอบครองทาประโยชน์โดยชาระค่าเช่าในอัตราทีก่ าหนด จนกว่าการจัดสรรทีด่ นิ จะดาเนินการแล้วเสร็จ
(2) สวนชัยบุรจี านวนพื้นที่ 13,030 ไร่ : สัมปทานของกับกรมป่าไม้ ได้หมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม 2558
บริษทั ย่อยได้ดาเนินการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพืน้ ทีด่ งั กล่าวกับกรมป่าไม้ จานวนพืน้ ที่
6,513 ไร่ ขณะนี้ยงั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมปา่ ไม้
อย่า งไรก็ตาม เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทย่อ ยดังกล่ าวได้รบั ใบอนุ ญ าตเก็บหาของป่าในพื้น ที่
สัมปทานแปลงดังกล่าว โดยบริษทั ย่อยต้องชาระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ10 ของราคาตลาดและค่า
บารุงป่าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมีการเก็บเกีย่ วผลปาล์ม สด บริษทั ย่อยจึงได้เริม่ เก็บเกีย่ วผล
ปาล์มสดในพืน้ ทีเ่ ขตปา่ สงวนแปลงดังกล่าวตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ต้นทุนผลปาล์มสดของบริษัท ย่อย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.9 ประกอบกับ
ปริมาณการซือ้ ผลปาล์มสดจากภายนอกทีล่ ดลงถึงร้อยละ 43.3 ซึง่ ส่งผลให้ตน้ ทุนน้ามันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึน้
2. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
ในระหว่างปี บริษทั ย่อย (UPOIC) ได้นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และแนวปฏิบตั ทิ าง
บัญชีสาหรับการวัดมูลค่าและรับรูร้ ายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อกาหนดวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี
สาหรับ สัตว์หรือพืชที่มีชีวิต (“สินทรัพย์ชีว ภาพ”) และผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จากสิน ทรัพย์ชีวภาพ (“ผลิต ผลทาง
การเกษตร”) ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร โดยมีหลักการดังนี้
(1) วัดมูลค่าของสินทรัพย์ชวี ภาพ เมื่อเริ่มแรกและ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย
(2) กรณีสนิ ทรัพย์ชวี ภาพนัน้ เป็ นพืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามยังคงถือว่าผลผลิตที่
เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้ผลิตผลเป็ นสินทรัพย์ชีวภาพซึ่งต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชวี ภาพ เมื่อ
เริม่ แรกและ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
(3) วัดมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกีย่ ว
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ผลการเปลีย่ นแปลงนี้ทาให้บริษทั ย่อย (UPOIC) มีการปรับปรุงกาไรสะสมต้นงวดและส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียที่
ไม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 เพิม่ ขึน้ จานวน 33 และ 14 ล้านบาท
ตามลาดับ (สุทธิจากภาษีเงินได้) ซึง่ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อกาไร (สุทธิจากภาษีเงินได้) ของบริษัท
ย่อย เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพและผลิตผลทางการเกษตรในระหว่างปี ปจั จุบนั
ลดลง 3.5 ล้านบาท
ในส่วนของบริษัทย่อย (UFC) มีผลประกอบการดีขน้ึ อย่างมีนัยสาคัญ โดยในปี 2559 มีรายได้จากการขายจานวน
2,385.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ร้อยละ 17.4 (2558 : 2,031.2 ล้านบาท) โดยมีรายได้หลักจากการส่งออก คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 69.73 จากรายได้จากการขาย ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายน้ ามะพร้าวเป็ นหลัก ทาให้
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารส่งออกสูงทีส่ ุดของยูเอฟซี ในขณะทีก่ ลุ่มผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
กระป๋อง มียอดจาหน่ายส่วนใหญ่มาจากตลาดในประเทศ ยอดขายกลุ่มผลไม้กระป๋องตามฤดูกาล คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 23.5 ของยอดขายรวม
ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์น้ามะพร้าว 100% “ยูเอฟซี รีเฟรซ” ประสบความสาเร็จอย่างสูงในการเป็ นผูน้ าตลาดในประเทศ
สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยงั มีการเติบโตอย่า งต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศที่สาคัญ ได้แก่ จีน สหราช
อาณาจักร และยังมีพฒ
ั นาการทีด่ อี ย่างต่อเนื่องในภูมภิ าคตะวันออกกลาง ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารเพิม่ การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตราสินค้า “ยูเอฟซี รีเฟรซ” อย่างไม่หยุดยัง้
สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ นับเป็ นตลาดที่มคี วามสาคัญสาหรับลูกค้าในกลุ่ม การทาสัญญาการจ้างผลิต ของ
ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยู่ในตลาดอื่น โดย UFC ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดดังกล่าว ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่
รุนแรง
ส่งผลให้กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 311 ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 331 ล้านบาทในปี 2559
คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.2 โดยอัตรากาไรสุทธิในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 4 (2558 : ร้อยละ 3.8)
สาหรับการเปลีย่ นแปลงในรายการทีส่ าคัญอื่นๆ สาหรับปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้
รายได้จากการขาย : รายได้จากการขายของบริษทั และบริษัทย่อยเพิม่ ขึน้ 70 ล้านบาทคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9
โดยรายได้จากการขายของกลุ่มน้ ามันพืชลดลง 230 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวในผลการดาเนินงานข้างต้น กลุ่ม
เนยเทียมและไขมันพืชผสมเพิม่ ขึน้ 39 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผักผลไม้กระป๋องและอื่นๆ เพิม่ ขึน้ 350
ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ ลดลง 76 ล้านบาท รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าลดลง 12 ล้านบาท
รายได้อื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้อ่นื ทีม่ ไิ ด้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติจานวน 75 ล้านบาทคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 1 ของรายได้รวม ลดลงจานวน 18 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึง่ เป็ นผล
มาจากการลดลงของผลิตภัณฑ์หลัก
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย : บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 84.5 ของรายได้จากการขาย (2558 : ร้อยละ
84.4) ในขณะทีต่ น้ ทุนขายในส่วนของบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 92.1 (2558 : ร้อยละ 89.7) เนื่องมาจากราคาน้ ามันปาล์ม
ดิบปรับตัวสูงขึน้ ตามทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วข้างต้น
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ในส่วนของบริษทั ย่อยทีม่ ธี ุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 84.2 ของรายได้
จากการขาย (2558 : ร้อยละ 95.7) โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มปรับตัว
สูงขึน้ ร้อยละ 21.8 และ 44.9 ตามลาดับ ในขณะที่ต้นทุนถัวเฉลีย่ ต่อหน่ วยของผลปาล์มสดเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 12.9
ส่งผลให้อตั ราส่วนต้นทุนขายของบริษทั ย่อยลดลง
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 73 ของรายได้จากการขาย (2558 : ร้อย
ละ 72)
ค่าใช้จ่ายในการขาย : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2559 เท่ากับ 662 ล้านบาท (2558 : 674
ล้านบาท) ลดลง 12 ล้านบาท โดยลดลงในส่วนของบริษทั 27 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย
และค่าเช่าโกดังสินค้า ในส่วนของบริษทั ย่อย ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ 14 ล้านบาท เนื่องจากค่าส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2559 เท่ากับ 200 ล้านบาท (2558 :
214 ล้านบาท) ลดลง 14 ล้านบาท โดยส่วนของบริษทั ลดลงจากค่าธรรมเนียมในการสรรหาบุคลากร ค่าทีป่ รึกษา
และในส่วนของบริษทั ย่อย ลดลงจากค่าบริจาคและค่าทีป่ รึกษา
ในปี 2559 บริษทั ย่อย (UFC) มีการตัง้ สารองการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจการผลิตผักและ
ผลไม้แช่แข็ง จานวน 310 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ย่อยดังกล่าวลดขนาดของธุรกิจ ทาให้บริษทั ย่อยมีรายได้ลดลง
ในขณะที่ยงั มีภาระหนี้สนิ กับทางธนาคาร และมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องชาระต่ อ เนื่อง ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดภาระ
ดอกเบี้ยและลดภาวะการขาดทุน สะสมที่เพิ่มขึ้น บริษัท ย่อยจ าเป็ นต้องเพิ่มทุ น เพื่อชาระหนี้ ทงั ้ หมดที่มีก ับทาง
ธนาคาร
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในการร่วมค้า : ปี 2559 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า 11 ล้านบาท (2558 : กาไร 5 ล้านบาท) เนื่องจากบริษทั ร่วมค้า บันทึกขาดทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 มาปฏิบตั ิ ในระหว่างปี
2559 (ตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น : ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 44 ล้านบาท (2558 : 48
ล้านบาท)
กาไร
กาไรขัน้ ต้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นปี 2559 ร้อยละ 15.5 (2558 : ร้อยละ 15.6) โดยกาไรขัน้ ต้น
ในส่วนของบริษัท ลดลง 169 ล้านบาท ส่วนของบริษัทย่อย (UPOIC) เพิม่ ขึ้น 91 ล้านบาท ส่วนของบริษัทย่อย
(UFC) เพิม่ ขึน้ 79 ล้านบาท จากเหตุผลทีก่ ล่าวข้างต้น ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 6 ล้าน
บาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ : จากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย แต่ค่าใช้จ่าย
ลดลงในสัดส่วนทีม่ ากกว่า ดังนัน้ กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี 2559 จึงเพิม่ ขึน้ 46 ล้านบาท
กาไรสุทธิ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปี 2559 จานวน 331 ล้านบาท (2558:
311 ล้านบาท) เพิม่ ขึ้น 19 ล้านบาท คิดเป็ น เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 และมีอตั รากาไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็ นร้อยละ 4
(2558 : ร้อยละ 3.8)
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล : ในปี 2559 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.15
บาท คิดเป็ นร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2558 ซึง่ มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดาเนินงานของปี 2557
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ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.8 ของกาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีก่ าหนดจ่ายเงินปนั
ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี

ในระหว่างปี 2559 บริษทั ย่อย (UPOIC) ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล เนื่องจากบริษทั ย่อย (UPOIC) ประสบ
ภาวะการขาดทุนในปี 2558 โดยมีการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2558 จากกาไรสะสมของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.10
บาท
ในปี 2558 มีการจ่ายเงินปนั ผลงวดสุดท้ายจากผลดาเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท เมื่อรวมกับการ
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลของปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานของ
ปี 2557 ทัง้ สิน้ เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.11 ของกาไรสุทธิ บริษทั ย่อยมีนโยบายกาหนด
จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นจานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
จากผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ของบริษทั ย่อย (UFC) ในปี 2558 มีกาไรสุทธิ 215.8 ล้านบาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีกาไรสะสมจานวน 76.6 ล้านบาท ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษัทย่อย (UFC) จึงประกาศจ่ายเงินปนั ผล
สาหรับผลการดาเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 1.20 บาท
มูลค่าตามบัญชี (คานวณจากจานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีมูลค่าตาม
บัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 3.45 บาท (คานวณจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักสุทธิ 820 ล้านหุ้น) ในปี 2558
เท่ากับ 3.43 บาท

2.

ฐานะทางการเงิ น

ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมมูลค่าเท่ากับ 5,948 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 เป็ นจานวนเงิน
76 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้


เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน
420 ล้านบาท (2558: 480 ล้านบาท) ลดลง 60 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 12.4 มาจากการเพิม่ ขึน้ ใน
ส่วนของบริษทั จานวนเงิน 9 ล้านบาท และในส่วนของบริษทั ย่อยลดลง 69 ล้านบาท



ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีลกู หนี้การค้าสาหรับกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันสุทธิหลัง
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นจานวนเงิน 885 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.9 ของสินทรัพย์รวม (2558 :
1,113 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19 ของสินทรัพย์รวม) ลดลงจากลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ครบกาหนดชาระและ
ลูกหนี้การค้าค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ในปี 2559 มีระยะเวลา 46 วันเท่ากับปี
2558
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนร้อยละ 6.2 ของลูกหนี้
การค้าทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน (2558 : ร้อยละ 3.8) และได้มกี ารตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วร้อยละ 84.9
ของลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน (2558 : ร้อยละ 100.8)



สิ นค้าคงเหลือ : ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิ 1,426 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
24 ของสินทรัพย์รวม (2558 : 1,127 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.2 ของสินทรัพย์รวม) เพิม่ ขึน้ 299 ล้าน
บาท โดยเพิ่มขึ้นในส่ว นของบริษัท 365 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณและราคาเฉลี่ยต่ อหน่ ว ยของสินค้า
คงเหลือเพิม่ ขึน้ และลดลงในส่วนของบริษทั ย่อย 66 ล้านบาท ในระหว่างปี ปจั จุบนั บริษัทและบริษัทย่อย
บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั จานวน 9 ล้านบาท (2558: 13 ล้าน
บาท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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บริษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกโดยสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรมและ
แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาหรับการวัดมูลค่าและรับรูร้ ายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ซึง่ มีผลบังคับใช้สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ ทาให้ตอ้ งเปลีย่ นวิธกี ารบันทึกบัญชี
ผลิตผลทางการเกษตร คือผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวแล้ว จากเดิมที่บนั ทึกด้วยราคาทุนมาเป็ นการวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกีย่ ว ซึง่ ผลจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว ทา
ให้มลู ค่าของสินค้าคงเหลือต้นงวดและกาไรสะสมต้นงวดในงบการเงินรวมลดลงเป็ นจานวนเงิน 5 ล้านบาท


สิ นทรัพย์ชีวภาพ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ชวี ภาพ 84 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.4 ของสินทรัพย์
รวม เพิม่ ขึน้ 61 ล้านบาท (2558 : 22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ เป็ นผลจากการใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่ วกับเกษตรกรรมเช่นเดียวกัน)



สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น : บริษัทและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น 38 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท
โดยส่วนของบริษทั เพิม่ ขึน้ 3 ล้านบาทจากค่าส่งเสริมการขายจ่ายล่วงหน้า ในส่วนของบริษทั ย่อยลดลง 9
ล้านบาทจากลูกหนี้สรรพากร (ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) และรายได้คา้ งรับ



อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน : ลดลง 1 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกค่าเสือ่ มราคาประจาปี



ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีมูลค่าสุทธิของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,414 ล้าน
บาท ลดลง 12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.5 จากปี 2558 โดยในส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท
เนื่องจากการเพิม่ เครื่องจักรใหม่และการทดแทนเครื่องบรรจุเก่าที่ใช้งานมานานที่โรงงานบางปูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ซึง่ เป็ นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ในส่วนของบริษทั ย่อยลดลง 19 ล้านบาท จาก
การตัดจาหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้ว และการบันทึกค่าเสือ่ มราคาประจาปี



ต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม : บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนสิทธิการใช้ทด่ี นิ ป่า
สงวนและต้นทุนสวนปาล์มเพิม่ ขึน้ 13 ล้านบาท จากต้นทุนสวนปาล์มทีย่ งั ไม่พร้อมเก็บเกีย่ วของบริษทั ย่อย
เพิม่ ขึน้



สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : ลดลงจากค่าตัดจาหน่ายประจาปี



สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น : เพิม่ ขึน้ 26 ล้านบาท จากเงินมัดจาค่าเครื่องจักรของบริษทั ย่อย

3.

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

โครงสร้างเงิ นทุน บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ 3,492 ล้านบาท และมา
จากส่วนของหนี้สนิ 2,455 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 58.7 และร้อยละ 41.3 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ใน
จานวนหนี้สนิ ดังกล่าวมาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 1,792 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.9 ของหนี้สนิ รวม โดย
แบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 1,658 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.5 ของหนี้สนิ รวม และเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว 134 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.4 ของหนี้สนิ รวม ทัง้ นี้ บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.70 เท่า
(2558 : 0.82 เท่า) โดยมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้ :

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 269 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.4
เนื่องจากกาไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้



หนี้ สิน : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ดังนี้
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(ก)

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 1,658 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) จานวน 685 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย
(2) จานวน 340 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย ซึง่ มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
(3) จานวน 25 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระใน 1 ปี ของบริษทั ย่อย
(4) จานวน 530 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั
(5) จานวน 78 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ของบริษทั

(ข)

เงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวน 134 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) หนี้สนิ ระยะยาวจานวน 38 ล้านบาทเป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาว สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี ของบริษทั ย่อย คิดดอกเบีย้ ในอัตราทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ THBFIX โดยมีเงื่อนไขการชาระ
เงินต้นคืนเป็ นราย 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่กนั ยายน 2558 ถึง มิถุนายน 2562
(2) หนี้สนิ ระยะยาวจานวน 96 ล้านบาท เป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาว สุทธิจากส่วนที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี ของบริษทั คิดดอกเบีย้ ในอัตราทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ 3M BIBOR +1 ผ่อนชาระคืนทุก 3
เดือน เป็ นระยะเวลา 3 ปี การชาระเงินต้นงวดแรกเริม่ นับจาก 3 เดือนหลังจากเบิกเงินกูง้ วดสุดท้าย
สภาพคล่องทางการเงิ น
ในปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงิน ลดลงจากปี 2558 โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 420 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท (2558 : 480 ล้านบาท) โดยมีปจั จัยทีส่ าคัญต่อการเปลีย่ นแปลง
ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน : ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ดาเนินงาน 506 ล้านบาท (2558 : 567 ล้านบาท) ลดลง 61 ล้านบาท เนื่องจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ
บริษทั ย่อยลดลง 35 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 30 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน : ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 261
ล้านบาท (2558 : 668 ล้านบาท) เนื่องจากปี 2558 มีการขยายการลงทุนในเครื่องจักรทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อย
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น : ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 304
ล้านบาท (2558 : ได้มา 368 ล้านบาท) ลดลงเนื่องจากชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2559 เท่ากับ 1.27 เท่า (2558 : 1.18 เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2559 เท่ากับ 0.59 เท่า (2558 : 0.68 เท่า)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย) : ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 6 (2558 : ร้อยละ 5.6) เนื่องจากกาไร
สุทธิสาหรับปี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.7 ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 1.3
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เฉลี่ย) : ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 10.6 (2558 : ร้อยละ 9.8) เนื่องจาก
กาไรสุทธิสาหรับปี เพิม่ ขึน้
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ปี 2559 เท่ากับ 0.70 เท่า (2558 : 0.82 เท่า) เนื่องจากเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงินลดลง
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อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ การค้า : ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลดลงร้อยละ 20.9 ในขณะทีร่ ายได้จากการ
ขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าเท่ากับ
7.91 เท่า (2558 : 7.84 เท่า) โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี 46 วัน (2558 : 46 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นค้าสาเร็จรูป : ต้นทุนขายของบริษทั และบริษทั ย่อยใกล้เคียงกับปี 2558 ในขณะที่
สินค้าสาเร็จรูปลดลง 42 ล้านบาท ทาให้ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าสาเร็จรูป
เท่ากับ 12.69 เท่า (2558 : 11.44 เท่า) โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ อยู่ท่ี 28 วัน (2558 : 31 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ การค้า : เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ปี 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 ทาให้
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 14 เท่า (2558 : 15 เท่า) โดยมีระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี 26 วัน
(2558 : 24 วัน)

4.

รายจ่ายลงทุน

บริษัท และบริษัทย่อ ยยัง คงมีก ารลงทุน ซื้อที่ดินปลูกปาล์ม โครงการปลูกปาล์มทดแทน และโครงการ
ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องจักรในการผลิต


ในปี 2558 บริษัทมีโครงการผลิตขวดน้ ามันพืชเพื่อใช้เอง และโครงการเครื่องจักรทดแทนสาหรับ
แผนกบรรจุ เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมทีเ่ สื่อมสภาพ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่
โครงการผลิตขวดน้ ามันพืชเพื่อใช้เอง ได้เริ่มใช้งานการผลิตขวดในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ส่วน
โครงการเครื่องจักรทดแทนสาหรับแผนกบรรจุ ได้เริม่ ใช้งานแล้วในบางสายการผลิต คาดว่าจะแล้ว
เสร็จทุกสายการผลิตภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560



ในปี 2559 บริษัทย่อย UPOIC มีการลงทุน ซื้อที่ดนิ ปลูกปาล์มในพื้นที่ต่อเนื่องกับสวนทับปริก
จังหวัดกระบี่ เพื่อเพิม่ พื้นที่ปลูกปาล์มและทาให้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสวนดังกล่าว
ลดลง
สาหรับโครงการปลูกปาล์มทดแทนในพืน้ ทีส่ มั ปทานสวนเคียนซา ซึง่ บริษทั ย่อยได้รบั การต่อสัญญา
เช่ากับกรมธนารักษ์ใ นพื้นที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ท่ที าประโยชน์ บริษัท ย่อยได้เริ่มดาเนินการปลูก
ปาล์มทดแทนในปี 2558 และปี 2559 ส่วนทีเ่ หลือจะแล้วเสร็จในปี 2563



5.

บริษทั ย่อย UFC มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ทีส่ าคัญได้แก่ มีการลงทุนในสายการบรรจุ UHT เพิม่ ขึน้ อีก 1 สาย และ เครื่องจักรอุปกรณ์ส่วน
เสริมซึง่ จะช่วยให้กาลังการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ UHT เพิม่ ขึน้ ประมาณ ร้อยละ 60.0 ปจั จุบนั
บริษัทย่อย UFC มีกาลังการผลิตสาหรับ กลุ่มเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้กระป๋อง ทัง้ สอง
โรงงานรวมกันประมาณ 7 ล้านหีบมาตรฐานต่อปี

รายจ่ายเพื่อทาการวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีการดาเนินกิจกรรมการวิจยั และพัฒนาด้านกระบวนการ โดย
มีโครงการพัฒนาสายการผลิตทีแ่ ผนกบรรจุโดยใช้นวัตกรรมด้านกระบวนการบรรจุและบรรจุภณ
ั ฑ์ ในปี 2558-2559
ซึ่ง ใช้ง บประมาณทัง้ หมดกว่ า 350 ล้า นบาท โดยเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กิด ขึ้น ในปี 2559 เป็ น จ านวน 60 ล้า นบาท
รายละเอียดดังนี้
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1. โครงการผลิ ตหลอดพรีฟอร์ม (Pre-form) และขึ้นรูปขวดพลาสติ ก PET เพื่อใช้ ในการบรรจุน้ ามัน (Preformed injection, Bottle Blowing and Hi speed packing line)
บริษัทมีการวิจยั และพัฒนาในการหาน้ าหนักพรีฟอร์มที่เหมาะสม สาหรับใช้กบั เครื่องเป่าขวดเพื่อให้ได้
รูปทรง และความหนาของพลาสติกตามที่ต้องการ จากนัน้ จึงส่งขวดผ่านระบบลาเลียงอัตโนมัติไปที่สายการบรรจุ
Hi-Speed แบบต่อเนื่อง ซึง่ โครงการดังกล่าวได้ดาเนินการติดตัง้ แล้วเสร็จในปี 2558 และเริม่ ทาการทดลองผลิตจริง
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559
ข้อดีของโครงการ:
 มีการใช้วสั ดุเรซิน (PET Resin) ในการฉีดพรีฟอร์มทีม่ กี ารออกแบบขวดให้สามารถทนต่อแรงกดทับ โดยที่
ใช้วสั ดุปริมาณน้อยทาให้ลดการสิน้ เปลืองทรัพยากร
 ต่อเนื่องจากการเป่าขวด ขวดที่เปา่ แล้ว จะถูกส่งต่อไปยังสายการบรรจุแบบต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและขนส่งทีไ่ ม่จาเป็ น
 เครื่องจักรทัง้ หมดใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (PLC) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง รวดเร็ว อัตราการสูญเสียต่ า
และช่วยลดการใช้แรงงานในการดาเนินการผลิต
2. โครงการเครื่องบรรจุแบบแนวนอนสาหรับผลิ ตภัณฑ์น้ ามันชนิ ดถุงเติ ม (New refill packing machineHorizontal seal)
บริษัทได้มกี ารศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับเครื่องบรรจุน้ ามันชนิดถุงเติม โดยพิจารณานาเครื่องบรรจุสาหรับถุง
เติมโดยใช้ฟิลม์ ทีม่ คี ุณภาพ (NYLON 15 /LLDPE 50) ซึง่ มีระบบการผนึกถุง และบรรจุลงกล่องต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ
ซึง่ โครงการดังกล่าวได้ดาเนินการติดตัง้ แล้วเสร็จและเริม่ ผลิตจริงในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559
ข้อดีของโครงการ : เป็ นระบบการขึน้ รูปถุงเติม และการผนึกถุงแบบอัตโนมัตทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลิตได้รวดเร็ว ลดการใช้แรงงานในการผลิต และการผนึกถุงมีความสมบรูณ์ ส่งผลให้สามารถลดความเสียหายทีเ่ กิด
จากถุงรัวซึ
่ มลงได้
3. โครงการเครื่องบรรจุสาหรับผลิ ตภัณฑ์น้ามันชนิ ด Bag in Box แบบใช้ถงุ ต่อเนื่ อง (BIB packing machine –
Continuous Type)
หน่วยงานวิจยั และพัฒนา ได้มกี ารศึกษาและจัดหาเครื่องจักรสาหรับบรรจุถุง BIB แบบต่อเนื่องมาใช้ในการ
ผลิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบรรจุให้ดขี น้ึ โครงการดังกล่าวได้ดาเนินการติดตัง้ แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี
2559
ข้อดีของโครงการ : เป็ นระบบการบรรจุแบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ระบบการป้อนถุงฟิ ลม์ เข้าเครื่องบรรจุ
แบบต่อเนื่องทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตได้รวดเร็ว และช่วยลดการใช้แรงงานในการผลิต
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ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อการดาเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ที่เกีย่ วข้องกัน ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมี
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สานักงานสอบบัญชีดงั กล่าวในรอบปี บญ
ั ชีดงั นี้
ค่าสอบบัญชี (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 5 บริษทั
รวม

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

ปี 2560
1,660,000
2,170,000
710,000
4,540,000

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี ซึ่ง
ได้แก่ การตรวจสอบกิจการที่ได้รบั BOI และรายการนาเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าตรวจสอบโครงการ BOI (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 2 บริษทั
รวม
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่ำ
ข้อ มูลดัง กล่ ำ วถู ก ต้อ งครบถ้ว น ไม่ เ ป็ น เท็จ ไม่ ท ำให้ผู้อ่ืน สำคัญ ผิด หรือ ไม่ ข ำดข้อ มูลที่ค วรต้อ งแจ้ง ในสำระสำคัญ
นอกจำกนี้ บริษทั ขอรับรองว่ำ
(1)
งบกำรเงินและข้อมูล ทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกีย่ วกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2)
บริษัท ได้จ ัดให้มีระบบกำรเปิ ด เผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แ น่ ใ จว่ำ บริษัท ได้เ ปิ ด เผยข้อ มูลในส่วนที่เ ป็ น
สำระสำคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
(3)
บริษัทได้จดั ให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว และ
บริษทั ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้
กำรกระทำทีม่ ชิ อบทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในกำรนี้เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ได้รบั รองควำมถูกต้องแล้ว บริษทั
ได้มอบหมำยให้ นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือ
ชื่อของ นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง กำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์

กรรมกำรบริหำร

ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอานาจ
นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง

เลขำนุกำรบริษทั
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษทั
และเลขานุการบริ ษทั
1. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดร. ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน
6. ดำตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
7. นายวัง ชาง ยิง
8. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
9. นายอาพล สิมะโรจนา
10. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นางสาวจิรสุดา สาเภาทอง
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1 รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง
คณะกรรมการสรรหา
1. ดำตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นายวัง ชาง ยิง
คณะเจ้าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
1. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
2. นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
3. นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง
4. นำยสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธำร
5. นำยวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน
เลขานุการบริษทั
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหารและ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและประธำนคณะเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำร
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยปฏิบตั กิ ำร
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล

กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ตำมที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นำยวัง ชำง ยิง หรือ นำงสำว
อัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์ โดยกรรมกำรสองท่ำน ลงรำยมือชื่อ ร่วมกัน พร้อมตรำประทับของ
บริษทั
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รายละเอียดของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษทั
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ
76 ปี
สัญชำติ
ไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จำนวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำรงตำแหน่ง
- ประธำนกรรมกำร
1
บริษทั
- กรรมกำร
-0บริษทั
จำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมกำร
10 ปี (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2550)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำเอก Imperial College of Science and Technology,
London University ประเทศอังกฤษ
ปริญญำเอก คณะศึกษำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 146/2011
ประกำศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012
ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมกำรอิสระและกรรมตรวจสอบ บริษท
ั เอสพีซจี ี จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่งในกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพำะกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร)
- ไม่มี ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
 ผูบ
้ ริหำรสูงสุด โรงเรียนสัตยำไส จังหวัดลพบุรี
 กรรมกำร บริษท
ั เอเจ เทคโนโลยี จำกัด
 อำจำรย์ประจำคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 สมำชิกสภำผูแ
้ ทนรำษฎร กรุงเทพมหำนคร 3 สมัย
 สมำชิกวุฒส
ิ ภำ กรุงเทพมหำนคร
 เลขำนุ กำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
 ผูเ้ ชีย
่ วชำญโครงกำรจรวดเพื่อใช้ในกิจกำรฝนเทียม สภำวิจยั แห่งชำติ
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :
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2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิ ริ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และประธำนคณะเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรควำมเสีย่ ง
อำยุ
58 ปี
สัญชำติ
ไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ร้อยละ 0.001
จำนวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำรงตำแหน่ง
- ประธำนกรรมกำร
-0บริษทั
- กรรมกำร
2
บริษทั
จำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมกำร
22 ปี (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2538)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008
ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ
้ ดั กำร
บริษทั สหอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
 กรรมกำร บริษท
ั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั พันธ์ศรี จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จำกัด
 ประธำนกรรมกำร บริษท
ั สยำมเอลิทปำล์ม จำกัด
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
หน้ า 118



อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรสรรหำ
อำยุ
70 ปี
สัญชำติ
ไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จำนวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำรงตำแหน่ง
- ประธำนกรรมกำร
-0บริษทั
- กรรมกำร
3
บริษทั
จำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมกำร
10 ปี (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2550)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
ประกำศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008
ประกำศนียบัตรหลักสูตรกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับ
ผูป้ ระกอบธุรกิจตลำดทุน (CGI) รุ่นที่ 2/2015
ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั สตำร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษท
ั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่งในกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพำะกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร)
- ไม่มี ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบบริษท
ั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)
 อธิกำรบดี สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
 กรรมกำร ธนำคำรออมสิน
 ผูจ
้ ดั กำรฝำ่ ยวิจยั และวำงแผน ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
 รองอธิกำรบดีฝำ่ ยวำงแผน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
 คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
 กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ
้ ดั กำรใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้ำพระยำ จำกัด
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำประชุม2ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ 1 ครัง้ เข้ำประชุม 1 ครัง้
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
 อดีต
หน้ า 119

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

4. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรสรรหำ
อำยุ
68 ปี
สัญชำติ
ไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จำนวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำรงตำแหน่ง
- ประธำนกรรมกำร
1
บริษทั
- กรรมกำร
2
บริษทั
จำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมกำร
10 ปี (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2550)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์เครือ่ งกล
University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปริญญำตรีวศิ วกรรมศำสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สำขำเครื่องกล
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
(สมำชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ ำวุโส)
ประกำศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1/2007
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher
รุ่นที่ 5/2007
ประกำศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC)
รุ่นที่ 7/2008
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update
รุ่นที่ 1/2014
ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมกำรอิสระ บริษท
ั ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่งในกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพำะกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร)
- ไม่มี ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ บริษท
ั ทีพบี ไี อ จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำร สถำบันกรรมกำรบริษท
ั ไทย
 กรรมกำรอำชีพ ในสังกัดสถำบันกรรมกำรบริษท
ั ไทย
 วิทยำกร หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ของสถำบันกรรมกำรบริษท
ั ไทย
 กรรมกำร สมำคมส่งเสริมผูล
้ งทุนไทย
 รองประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมกำรอำนวยกำรสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
 กรรมกำรผูจ
้ ดั กำรใหญ่ บริษทั มำลีสำมพรำน จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำประชุม2ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ 1 ครัง้ เข้ำประชุม 1 ครัง้
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
 อดีต
หน้ า 120

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิ น
กรรมกำรอิสระ
อำยุ
63 ปี
สัญชำติ
ไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จำนวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำรงตำแหน่ง
- ประธำนกรรมกำร
-0บริษทั
- กรรมกำร
2
บริษทั
จำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมกำร
2 เดือน (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2558)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
Doctor of Business Administration (DBA), สำขำกำรตลำด,
University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
Master of Business Administration (MBA), สำขำกำรตลำด,
Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยีย่ ม
Bachelor of Science (BSC), สำขำวิชำเคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที2่ 25/2016
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
หลักสูตรกำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน
จำกสถำบันพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงภำครัฐ (PDI)
สถำบันพระปกเกล้ำ รุ่นที่ 15/2016
ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมกำร บริษท
ั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษท
ั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
 กรรมกำร บริษท
ั เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 ประธำนมูลนิธเิ พื่อกำรศึกษำของสมำคมกำรตลำดแห่งประเทศไทย
 ทีป
่ รึกษำของคณะกรรมกำรจัดหำและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภำกำชำดไทย
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย
 กรรมกำรผูท
้ รงคุณวุฒิ และประธำนคณะอนุกรรมกำรฝำ่ ยตรวจสอบ
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษท
ั มหพันธ์ไฟเบอร์ซเี มนต์ จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำรอิสระ บริษท
ั บำงจำก รีเทล จำกัด
 กรรมกำรผูจ
้ ดั กำร บริษทั แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
 กรรมกำรบริหำร บริษท
ั เซเรบอส แปซิฟิค จำกัด ประเทศสิงคโปร์
หมายเหตุ :



ปจั จุบนั

หน้ า 121



อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร แผนกผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อสุขภำพ
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จำกัด ประเทศสิงคโปร์
 ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั กำรใหญ่ และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร กลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จำกัด ประเทศสิงคโปร์
 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ
่ ริหำร บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
 ผูจ
้ ดั กำรฝำ่ ยผลิตภัณฑ์ บริษทั ดีทแฮล์ม จำกัด
 นำยกสมำคมกำรตลำดแห่งประเทศไทย
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้


6. ดาตุก๊ ไซม่อน ชิ ม คอง ยิ บ
กรรมกำรทีไ่ ม่ใช่กรรมกำรอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหำร และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
อำยุ
60 ปี
สัญชำติ
มำเลเซีย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จำนวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำรงตำแหน่ง
- ประธำนกรรมกำร
-0บริษทั
- กรรมกำร
1
บริษทั
จำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมกำร
10 ปี (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2550)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำโท สำขำกฎหมำย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพำะกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร)
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียน
อยู่ในตลำดหลักทรัพย์มำเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings
Berhad ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์มำเลเซีย
ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
 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
 อนุ ญำโตตุลำกำร (Chartered Arbitrator)
 Fellow Member, สถำบันอนุ ญำโตตุลำกำร ลอนดอนและมำเลเซีย
 ทีป
่ รึกษำและทนำยควำมของศำลสูงประจำมลรัฐซำบำห์และซำรำวัก
หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
หน้ า 122



อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

Justice of the Peace ประเทศมำเลเซีย
 นำยทะเบียนโนตำรี่ พับบลิค (Notary Public) ประเทศมำเลเซีย
 สมำชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทำงำนในเรื่องกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรและสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
 Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
 Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลำด
หลักทรัพย์มำเลเซีย
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครัง้ เข้ำประชุม 3 ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ 1 ครัง้ เข้ำประชุม 1 ครัง้


7. นาย วัง ชาง ยิ ง
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรสรรหำ
อำยุ
56 ปี
สัญชำติ
สิงคโปร์
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จำนวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำรงตำแหน่ง
- ประธำนกรรมกำร
-0บริษทั
- กรรมกำร
2
บริษทั
จำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมกำร
19 ปี (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2541)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำตรี สำขำกฎหมำย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศ
อังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมกำร บริษท
ั สหอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำร Jurong Cement Limited (บริษท
ั มหำชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษท
ั อำหำรสำกล จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำร บริษท
ั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
 ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษท
ั ล่ำสูง (มำเลเซีย) เบอร์ฮำร์ด
 กรรมกำรบริหำร บริษท
ั ล่ำสูง สิงคโปร์ จำกัด
 สมำชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
 สมำชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำประชุม2ครัง้
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ 1 ครัง้ เข้ำประชุม 1 ครัง้
หมายเหตุ :
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แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

8. นางสาวปิ ยธิ ดา สุขจันทร์
กรรมกำรบริหำร และสมำชิกของคณะเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรควำมเสีย่ ง
อำยุ
48 ปี
สัญชำติ
ไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จำนวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำรงตำแหน่ง
- ประธำนกรรมกำร
-0บริษทั
- กรรมกำร
2
บริษทั
จำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมกำร
4 ปี (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2556)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำโท สำขำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์กำรเงิน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 36/2003
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมกำรบริหำร บริษท
ั สหอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
 กรรมกำร บริษท
ั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั พันธ์ศรี จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จำกัด
 กรรมกำร บริษท
ั สยำมเอลิทปำล์ม จำกัด
 ผูช
้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยวิเครำะห์หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คำเธ่ยแ์ คปปิ ตอล จำกัด
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :
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อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

9. นายอาพล สิ มะโรจนา
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝำ่ ยโรงงำน
อำยุ
60 ปี
สัญชำติ
ไทย
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
จำนวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำรงตำแหน่ง
- ประธำนกรรมกำร
-0บริษทั
- กรรมกำร
1
บริษทั
จำนวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมกำร
22 ปี (ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2538)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
ตำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมกำรบริหำร บริษท
ั สหอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม จำกัด (มหำชน)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่น
 กรรมกำร บริษท
ั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด
 ผูจ
้ ดั กำรส่วน Melting บริษทั สยำมอำซำฮีเทคโนกล๊ำส จำกัด
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
- มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 4 ครัง้ เข้ำประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :
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อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

10. นางรุ่งนภา พนมเชิ ง
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขำยลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่
อำยุ
58 ปี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประสบกำรณ์
 ผูช
้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษทั กลันน
่ ้ำมันบริสทุ ธิ ์ จำกัด
 ผูจ
้ ดั กำรฝำ่ ยขำยอำวุโส บริษทั เอบิโก้ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

11. นายคมกฤส ศิ ริวงศ์ไพรัช
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขำย Modern Trade / Food Solution
อำยุ
44 ปี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำโท สำขำบริหำรกำรเงิน มหำวิทยำลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประสบกำรณ์
 ผูจ
้ ดั กำรขำย กลุ่มสินค้ำอุปโภค บริษทั เอสซีจอห์นสันแอนด์ซนั จำกัด
 Sr. Customer Development Manager บริษท
ั จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษท
ั ดีทแฮล์ม จำกัด

12. นายศิ ริชยั นาวาเศรษฐถาวร
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขำย Traditional Trade และอุตสำหกรรม
อำยุ
43 ปี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (วิชำเอกกำรตลำด)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
หน้ า 126



อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ประสบกำรณ์






National field sales manager บริษทั สยำมไวเนอรี่ เทรดดิง้ พลัส จำกัด
Business development manager บริษทั ฟอนเทียร่ำ แบรนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
Distribution account specialist บริษทั เนสเล่ (ไทย) จำกัด
Area sales manager บริษทั บุญรอด เอเซียเบเวอเรท จำกัด
Business development manager บริษทั ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

13. นางสาวจิ รสุดา สาเภาทอง
เลขำนุกำรบริษทั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
และสมำชิกของคณะเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรควำมเสีย่ ง
อำยุ
46 ปี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชีตน้ ทุน
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 208/2015
ประสบกำรณ์
 กรรมกำร บริษท
ั ล่ำสูง โฮลดิง้ จำกัด
 Cost Accounting Manager บริษท
ั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
 Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager
บริษทั อเมริกนั สแตนดำร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด
 Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บริษท
ั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด

14. นายสุวฒ
ั น์ แพร่กลุ ธาร
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยปฏิบตั กิ ำรและสมำชิกของคณะเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรควำมเสีย่ ง
อำยุ
48 ปี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ปริญญำตรี อุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำสงขลำนครินทร์
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประสบกำรณ์
 ผูจ
้ ดั กำรทัวไป
่ กรรมกำรบริษทั ชัวร์เท็กช์ จำกัด (สุรำษฏร์ธำนี)
 ผูจ
้ ดั กำรฝำ่ ยปฏิบตั กิ ำร บริษทั เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จำกัด
 ผูจ
้ ดั กำรโรงงำน บริษทั เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ :
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แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

15. นายวิ รตั น์ สุวรรณรัตน์
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคลและสมำชิกของคณะเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรควำมเสีย่ ง
อำยุ
49 ปี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ สำขำบริหำรทัวไป
่ มหำวิทยำลัยบูรพำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ไม่ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
ประสบกำรณ์
 ผูอ
้ ำนวยกำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล บริษทั ซำร่ำ ลี (ประเทศไทย) จำกัด
 ผูอ
้ ำนวยกำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล บริษทั มอคโคน่ำ (ประเทศไทย) จำกัด
 ผูจ
้ ดั กำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคลโรงงำน บริษทั แคดเบอรี่ อำดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :
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แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

2. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ทีด่ ำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ของบริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรำยนำมดังต่อไปนี้

บริษทั ย่อย

รายชื่อบริษทั
รายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
1. นำยวัง ชำง ยิง
2. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
4. นำยอำพล สิมะโรจนำ
5. นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง
หมำยเหตุ
* หมำยถึง
/ หมำยถึง
// หมำยถึง
/// หมำยถึง

บริษทั

//
//
//
/
///

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม
/
//
//
//

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
ผูบ้ ริหำร
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บมจ. อาหาร
สากล
*

บริษทั ที่เกี่ยวข้อง
(บริษทั ลา่ สูง
โฮลดิ้ง จากัด)
/
/
/
/

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กรรมกำรของ บริษทั สหอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ น
บริษทั ย่อย มีรำยนำมดังต่อไปนี้
รายชื่อบริษทั ย่อย

บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
1. นำยธีระ วิภชู นิน
2. นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. นำยเสงีย่ ม สันทัด
4. นำยวศิน ปจั จักขะภัติ
5. นำยวัง ชำง ยิง
6. นำงสำวปิ ยธิดำ สุขจันทร์
7. นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง
หมำยเหตุ
X หมำยถึง ประธำนกรรมกำร
Y หมำยถึง รองประธำนกรรมกำร
/ หมำยถึง กรรมกำร
// หมำยถึง กรรมกำรบริหำร

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กรรมกำรของ บริษทั อำหำรสำกล จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย มี
รำยนำมดังต่อไปนี้
รายชื่อบริษทั ย่อย

บริษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
1. นำยวัง ชำง ยิง
2. นำยฟู เซย์ ซวน ฟรำนซิส
3. นำยอนุสรณ์ บูรณกำนนท์
4. นำงสำวสุชำดำ เหล่ำชุนสุวรรณ
5. นำงสำววินติ ำ ปุรผำติ
หมำยเหตุ
X หมำยถึง ประธำนกรรมกำร
// หมำยถึง กรรมกำรบริหำร

X
//
//
//
//
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แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้ างาน
กากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั (Compliance)
เพื่อให้งำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ น อิสระ สำมำรถทำหน้ ำที่ตรวจสอบได้อ ย่ำงเต็มที่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจึงได้พจิ ำรณำให้บริษทั ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก ซึง่ เป็ นบริษทั ตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรำยชื่อผูต้ รวจสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน กลต. ทำหน้ำทีต่ รวจสอบภำยในของบริษทั ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรปฏิบตั งิ ำน
และกิจกรรมทำงกำรเงินของบริษทั ได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงทีก่ ำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอ บกำร
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls) โดยกำหนดให้ผตู้ รวจสอบภำยในรำยงำนผล
กำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำรำยไตรมำส
ประวัติผตู้ รวจสอบภายใน
นายอภิ รกั ษ์ อติ อนุวรรตน์
หุน้ ส่วนงำนตรวจสอบบัญชี บริษทั สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
อำยุ
46 ปี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี) คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริญญำตรีนิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำโทบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
กำรอบรม
ระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกล (COSO)
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำรจัดกำรด้ำนควำมเสีย่ งของ
แต่ละระบบงำน (COSO – ERM)
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
ออกแบบและวำงแผนกำรตรวจสอบประจำปี
ประเมินควำมเสีย่ งของระบบกำรควบคุมภำยใน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประสบกำรณ์
 หุน
้ ส่วนงำนตรวจสอบบัญชี บริษทั สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 ตรวจสอบภำยใน บริษท
ั สหอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม จำกัด (มหำชน) จำนวน 17 ปี
 ตรวจสอบภำยใน บริษท
ั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จำนวน 12 ปี

หมายเหตุ :
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อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน
บริษทั ฯยังมิได้มกี ำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ
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บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
สารประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ภาพรวมปี 2559
ปี 2559 เป็ นปี ทผ่ี ลผลิตปำล์มน้ ำมันและน้ ำมันปำล์ม ดิบของโลกมีปริมำณลดลงมำกกว่ำร้อยละ 10 เนื่องจำกภำวะแห้ง
แล้งจำกปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ่ในปี 2558 ทำให้รำคำน้ำมันปำล์มดิบในตลำดโลกปรับตัวสูงขึน้ ประเทศมำเลเซียจึงมีกำร
เก็บภำษีกำรส่งออกน้ำมันปำล์มดิบจำกเดิมร้อยละ 0 เป็ นร้อยละ 6.00 - 6.50 นับว่ำเป็ นกำรสิน้ สุดกำรใช้นโยบำยภำษี
ศูนย์ทบ่ี งั คับใช้มำตัง้ แต่เดือนพฤษภำคม 2558
ผลปาล์มสดในประเทศที่ออกสู่ตลาดในปริมาณลดลงดังกล่าวส่งผลให้น้ ามันปาล์มดิบซึ่งเป็ นวัตถุดบิ หลักของบริษัทมี
ราคาสูงต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี 2559 ที่ 31.95 บาท/กิโลกรัม (2558 : 27.33 บาท/กิโลกรัม) และเกิด
ส่วนต่างราคาเมื่อเทียบกับราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกสูงถึงกิโลกรัมละ 9 บาท ในขณะทีร่ าคาจาหน่ายน้ามันปาล์ม
บริสทุ ธิที์ ม่ ขี นาดบรรจุต่ากว่า 5 ลิตร จะถูกควบคุมโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยกาหนดเพดานราคาไว้
ที่ 42 บาท/ลิตร (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) ทาให้บริษัทไม่สามารถปรับราคาได้โดยเสรีเพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดบิ ที่แท้จริง
แม้ว่าผูป้ ระกอบการโรงกลันน
่ ้ ามันปาล์มได้มกี ารเสนอให้กรมการค้าภายใน ผ่อนคลายการควบคุมราคาจาหน่ ายปลีก
น้ามันปาล์มบริสทุ ธิให้
์ มคี วามยืดหยุ่นมากขึน้ หลายต่อหลายครัง้ แต่กไ็ ม่บรรลุผลแต่อย่างใด สานักงานคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) ก็ยงั คงมีการกาหนดราคาแนะนาขัน้ ต่ าในการซือ้ ผลปาล์มทะลายและผล
ปาล์มร่วงทุกๆ รอบ 30 วัน (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่องตลอดปี
ในระหว่างปี รัฐบาล โดยกรมธุรกิจพลังงาน ถกระทรวงพลังงาน มีการประกาศปรับสัดส่วนผสมน้ ามันปาล์มในน้ ามัน
ดีเซล 3 ครัง้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการปริมาณสต๊อกและราคาของน้ ามันปาล์มให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดย
ครัง้ แรกปรับจากบี 7 เหลือบี 5 มีผลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม เพื่อป้องกันปญั หาน้ามันปาล์มสาหรับการบริโภคขาดแคลน
อย่างไรก็ตาม การปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี 7 เหลือบี 5 ไม่ได้ทาให้สถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบและน้ ามัน
ปาล์มดิบลดต่าลงอย่างมีนยั สาคัญ กระทรวงพลังงานจึงออกประกาศอีกรอบในเดือนสิงหาคม ปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซล
จากบี 5 เหลือบี 3 ให้มผี ลวันที่ 25 สิงหาคม เป็ นต้นไป การปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซล 2 ครัง้ ดังกล่าว ส่งผลให้ราคา
น้ ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในปลายเดือนกันยายน โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ท่ี 29 - 30 บาท/กิโลกรัม
ต่อมาเมื่อมีการคาดการณ์ว่าผลปาล์มจะเริม่ ออกสู่ตลาดมากขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม กระทรวงพลังงานจึง
ประกาศเพิม่ สัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี 3 เป็ นบี 5 ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้ราคา
น้ า มัน ปาล์ม ดิบ กลับมาเคลื่อนไหวที่ระดับ 31 - 32 บาทในช่ว งปลายปี (ดัง รายละเอีย ดที่ปรากฏในหัวข้อ “ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน”)
จำกกำรทีต่ น้ ทุนรำคำน้ำมันปำล์มดิบทีส่ งู ต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี ดงั กล่ำวเป็ นสำเหตุหลักทีส่ ่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อผลกำร
ดำเนินงำนในปี 2559 ทีล่ ดลงของบริษทั เนื่องจำกบริษทั ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ซึง่ นับว่ำเป็ นสิง่ สำคัญอย่ำงยิง่ ในธุรกิจน้ำมันปำล์ม

หน้ า 133

แบบ 56-1

บริษทั ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2559 บริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 6,135.5 ล้ำนบำท ลดลง 175.8 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 2.78 เมื่อเทียบ
กับปี 2558 (2558 : 6,329.3 ล้ำนบำท) และกำไรขัน้ ต้นที่ 486.5 ล้ำนบำท ลดลง 168.7 ล้ำนบำท (2558 : 655.3 ล้ำน
บำท) แต่เนื่องจำก ในปี 2559 บริษทั ได้รบั เงินปนั ผลจำกบริษทั ย่อยทัง้ สองบริษทั เพิม่ ขึน้ จำกปี 2558 จึงทำให้บริษทั มี
กำไรสุทธิ 138.1 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 ร้อยละ 32.45 (2558 : 204.4 ล้ำนบำท)
บริษทั สหอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม จำกัด (มหำชน) (UPOIC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 69.96 มีกำไรทุน
สุทธิ 72.2 ล้ำนบำท (2558 : ขำดทุนสุทธิ 11.9 ล้ำนบำท) มีรำยได้จำกกำรขำย 946.1 ล้ำนบำท (2558 : 1,259.6 ล้ำน
บำท) โดยปริมำณผลปำล์มสดจำกสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั และผลปำล์มทีม่ ำจำกสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ มั ปทำนลดลงร้อยละ
21.6 เมื่อเทียบกับปี 2558
ผลประกอบกำร บริษทั อำหำรสำกล จำกัด (มหำชน) (UFC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 98.83 ดีขน้ึ มำกอ
ย่ำงต่อเนื่อง โดยมียอดขำยที่ 2,385.5 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2558 ร้อยละ 17.4 (2558 : 2,031.2 ล้ำนบำท) กำไรสุทธิ
จำกกำรดำเนินงำนปกติท่ี 239.4 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2558 ร้อยละ 10.9 (2558 : 215.8 ล้ำนบำท) อันเป็ นผลจำก
กำรส่งออกน้ ำ มะพร้ำวที่เติบโตอย่ำงมำก ประกอบกับ กำรพัฒนำผลิต ภัณฑ์และแนวควำมคิดด้ำนกำรตลำดใหม่ ๆ
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 UFC มีกำรตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำจำกเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจำนวน 310.0 ล้ำนบำท เนื่องจำก
บริษทั ย่อยดังกล่ำวลดขนำดของธุรกิจ ทำให้บริษทั ย่อยมีรำยได้ลดลง ในขณะทีย่ งั มีภำระหนี้สนิ กับทำงธนำคำร และมี
ภำระดอกเบีย้ ทีต่ ้องชำระต่อเนื่อง ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรลดภำระดอกเบีย้ และลดภำวะกำรขำดทุนสะสมที่เพิม่ ขึน้ บริษัท
ย่อยจำเป็ นต้องเพิม่ ทุนเพื่อชำระหนี้ทงั ้ หมดทีม่ กี บั ทำงธนำคำร ดังนัน้ ในปี 2559 UFC จึงมีผลขำดทุนสุทธิเป็ นจำนวน
เงิน 70.6 ล้ำนบำท
โดยรวมแล้ว กำไรสุทธิของกลุ่มบริษทั ลดลงจำก 311.4 ล้ำนบำทในปี 2558 เป็ น 330.6 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
6.15
การผลิ ตและการลงทุน
ในปี 2559 บริษัทยังคงสำนต่อภำรกิจในกำรนำเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรบรรจุน้ ำมัน โดยบริษัทได้
ดำเนินกำรติดตัง้ เครื่องบรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดถุงเติม และชนิด Bag in Box เรียบร้อยแล้ว และทยอยเพิม่
กำลังประสิทธิภำพกำรผลิตให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้
การตลาด
บริษทั ยังคงเดินหน้ำตอกย้ำควำมเป็ นผูน้ ำตลำดผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมันพืชผสม ชูนวัตกรรมคิดค้นและพัฒนำ โดยได้
เพิม่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันบำลำนซ์ซงิ่ ออยล์ ตรำ “หยกเอ็กซ์ตร้ำ” กับสัดส่วนไขมันทีด่ ที ส่ี ุดต่อร่ำงกำยที่ได้รบั คำแนะนำจำก
องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ซึง่ สอดคล้องกับเป้ำหมำยของ “เนเชอเรล” น้ ำมันพืชเพื่อสุขภำพซึง่ มุ่งเน้นให้ผบู้ ริโภคหัน
มำใส่ใจสุขภำพ โดยบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ ำมันรำข้ำวโกลด์ ตรำ “เนเชอเรลฟอร์เต้” ที่อุดมไปด้วยโอรีซำนอล
12,500 ppm
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นอกจำกนี้ “เนเชอเรล” พร้อมเสิรฟ์ สุขภำพใกล้บำ้ นกับผลิตภัณฑ์น้ำมันคำโนล่ำ 100% และน้ ำมันมะพร้ำว 100% โดยมี
วำงจำหน่ ำยแล้วทีร่ ำ้ นเซเว่น-อีเลฟเว่น ในส่วนผลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืช ผสมตรำ “เซสท์” ได้มกี ำรพัฒนำเพื่อ
นำเสนอสินค้ำทีม่ คี ุณภำพสูง และเหมำะสมกับเบเกอรีท่ ุกเมนูโดยปรำศจำกไขมันทรำนส์ทเ่ี ป็ นอันตรำยต่อร่ำงกำย
ในปี 2559 บริษทั ยังคงเดินหน้ำจัดกิจกรรมกำรตลำดต่ำงๆ มุ่งเน้นกิจกรรมที่สนับสนุ นให้ผู้บริโภคหันมำใส่ใจดูแล
สุขภำพผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ อำทิ สื่อทีวี, สื่อวิทยุ, สื่อสิง่ พิมพ์ และสื่อออนไลน์ ทัง้ นี้เพื่อมุ่งเน้นในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ใน
ด้ำนผลิตภัณฑ์ท่ี “ดีต่อสุขภำพ” ให้กบั บริษทั
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมมำโดยตลอด โดยมีโครงกำรทีไ่ ด้
ถือปฏิบตั อิ ย่ำงต่อเนื่องทุกปี ทีส่ ำคัญได้แก่
 กิจกรรมสร้ำงสัมพันธภำพและภำพลักษณ์ทด่ี รี ะหว่ำงโรงงำนและชุมชน
 กิจกรรมกำรส่งเสริมและรักษำวัฒนธรรม ประเพณีไทย
 กิจกรรมจัดกำรแข่งขันกีฬำแก่เยำวชนในท้องถิน
่
 กำรบริจำคช่วยเหลือชุมชมในวำระต่ำงๆ
ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
บุคลำกรนับเป็ นทรัพยำกรของบริษทั ทีม่ คี วำมสำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้ำวไปข้ำงหน้ำ บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะ
สนับสนุนและรักษำสภำพแวดล้อมทีพ่ ร้อมจะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภำพทีด่ ใี นกำรทำงำน โดยบริษทั ยึดถือหลักในกำร
ทำงำนเป็ นทีมและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของบุคลำกร โดยบริษทั เชื่อว่ำกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องจะช่วยยกระดับขีดควำมสำมำรถ และศักยภำพของบุคลำกร อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำน
และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำ ตลอดจนถึงกำรปลูกฝงั จริยธรรมในกำรทำงำนทีด่ ใี ห้กบั บุคลำกรของบริษทั
นอกจำกนี้ บริษทั มีกำรดูแลพนักงำนอย่ำงเสมอภำคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมและ
เป็ นธรรม เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐำนตำมหลักสำกลและตำมกฎหมำย รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับต่ ำงๆ อีกทัง้ บริษัท ยัง ให้ค วำมสำคัญต่ อ สุข ภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน และ
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนของพนักงำน โดยมุ่งมันจะเป็
่
น องค์กรทีน่ ่ำทำงำน ด้วย 3 หลักนำทำงประกอบด้วย ควำมสุข
ในกำรทำงำน กำรมีสขุ ภำพและควำมปลอดภัยทีด่ ี และควำมสมัครสมำนสำมัคคี
ทัง้ หมดนี้จะช่วยสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรทีม่ คี วำมสมดุลในทุกๆ ด้ำน ได้แก่ ประสิทธิภำพ, ควำมโปร่งใส, ควำมยุตธิ รรม
และควำมซื่อสัตย์ ซึง่ มุ่งหวังให้บุคลำกรทุกคนยึดมันในหลั
่
กกำรดังกล่ำว อันจะนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยทัง้ ในแง่ส่วน
บุคคลและองค์กร
จำกทัง้ หมดที่กล่ำวมำนัน้ จะถูกยึดเป็ นหลักสำหรับบุคลำกรทุกคนซึ่งถือเป็ นส่วนสำคัญ อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิตำม
์
วิสยั ทัศน์และพันธกิจทีก่ ำหนดไว้ อันเป็ นเป้ำหมำยสูงสุดขององค์กร
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บริษทั ขอแสดงควำมขอบคุณอย่ำงจริงใจต่อคณะกรรมกำรบริษทั ทีมผูบ้ ริหำร พนักงำน ลูกค้ำ และผูม้ สี ่วนได้เสีย ของ
บริษทั ทุกท่ำน ทีไ่ ด้มสี ว่ นสนับสนุนบริษทั ในหลำยปี ทผ่ี ่ำนมำ ทุกท่ำนล้วนมีสว่ นสำคัญอย่ำงยิง่ ทีผ่ ลักดันให้บริษทั ประสบ
ควำมสำเร็จและสำมำรถยืนหยัดได้อย่ำงมันคงในธุ
่
รกิจน้ ำมันปำล์มของไทย บริษทั ยังคงมุ่งหวังทีจ่ ะได้รบั กำรสนับสนุ น
จำกท่ำนต่อไป เนื่องจำกบริษทั ต้องกำรทีจ่ ะเติบโตต่อเนื่องอย่ำงไม่มที ส่ี น้ิ สุด

ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ
ประธำนกรรมกำร

นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมกำรบริษัทได้พจิ ำรณำงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี แล้ว
เห็นว่ำงบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ี
เหมำะสมและถือปฏิบตั อิ ย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรทีด่ ที ส่ี ุดในกำรจัดทำ รวมทัง้ มี
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดั ให้มกี ำรดำรงรักษำไว้
ซึง่ ระบบควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมคี วำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอทีจ่ ะรักษำไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรดำเนินกำรทีผ่ ดิ ปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน
และระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกระบวนกำรต่ำงๆ ให้มกี ำรจัดทำอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนทำงบัญชีท่รี บั รอง
ทัวไป
่ และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำแล้ว เห็นว่ำคณะกรรมกำรตลอดจน
ผูบ้ ริหำรมีควำมมุ่งมันในกำรปฏิ
่
บตั หิ น้ำทีเ่ พื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อกำรดำเนินงำน
ภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี มีกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสม มีระบบสำรสนเทศกำรสือ่ สำรข้อมูลสนับสนุนกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยไม่พบกำรละเมิดกฎหมำยหรือข้อบังคับต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นสำระสำคัญซึง่ บริษทั ต้องพึง
ปฏิบตั ิ กล่ำวคือ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมันอย่
่ ำ งมี
เหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ
ประธำนกรรมกำร

นำงสำวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดังต่อไปนี้
ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
รศ. ดร. ปรีชำ จรุงกิจอนันต์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
นำยบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
นำงสำวจิรสุดำ สำเภำทอง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
ในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ป ฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมขอบเขตกำรปฏิบตั ิงำน หน้ ำที่ และควำมรับผิด ชอบตำม
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร โดย
บริษทั มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุปสำระสำคัญได้ดงั นี้
1. อนุมตั งิ บกำรเงินรำยไตรมำสและสอบทำนงบกำรเงินประจำปี ซึง่ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของ
บริษทั เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำรับทรำบว่ำ งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษทั เป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน
2. พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภำยใน ในเรื่องระบบกำรควบคุมภำยใน
บริษัท ซึ่งได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่ อฝ่ำยบริหำรเพื่อพิจำรณำ
ปรับปรุงและแก้ไ ขตำมควำมเหมำะสม โดยในปี 2559 สรุปได้ว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุ มภำยในในส่วนสำคัญ ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรกำกับดูแลกิจกำรทีม่ คี วำมโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
3. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหำร ผูส้ อบบัญชีภำยนอก และผูต้ รวจสอบภำยใน เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะทีม่ ปี ระโยชน์ต่อ
กำรบริหำรงำน โดยฝ่ำยบริหำรได้ทำกำรปรับปรุงแก้ไขขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนตำมข้อเสนอแนะอย่ำงเหมำะสม ทำให้
กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้
นอกจำกนี้ ในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้มกี ำรประชุมกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก โดยไม่มผี บู้ ริหำร
เข้ำร่วมประชุมด้วยจำนวน 2 ครัง้ ซึ่งผู้บริหำรมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีภำยนอกอย่ำงครบถ้วนและไม่พบ
ข้อบกพร่องใดๆ
4. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหำรและผูส้ อบบัญชีภำยนอกในประเด็นมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้
และกำรเตรียมควำมพร้อมของบริษทั
5. พิจำรณำแผนงำนตรวจสอบภำยในประจำปี 2559 และพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำจ้ำงสำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์
แอสโซซิเอทส์ เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในของบริษทั ออกไปอีก 2 ปี สิน้ สุดสัญญำครัง้ ต่อไปในวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รวมถึงกำหนดค่ำตรวจสอบ
6. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรสำรวจและแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG
Scorecard
7. รำยงำนผลกำรประชุมและผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั
8. นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
จำกบริษทั สำนักงำน อี วำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำหรับปี 2560 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่ำสอบบัญชีสำหรับ
ปี 2560
9. พิจำรณำแบบประเมินตนเองเรื่องกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Corporate Government
Self Assessment) เพื่อเป็ นเครื่องมือให้บริษทั ใช้เป็ นกำรภำยในในกำรพัฒนำระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรให้เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ได้ปฏิบตั งิ ำนภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี ไม่พบว่ำมี
กำรละเมิดกฎหมำยหรือข้อบังคับต่ำงๆ ซึง่ บริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ

ดร. อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
28 กุมภำพันธ์ 2560
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