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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
ตราไว้หุน้ 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 ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ํ ายาล้างจาน 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
มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ให้เพิม่ ทุนโดยการจัดสรรหุ้นที่ยงั มิได้
ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UFC
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 2560 บริษทั มีสดั ส่วนการลงทุน
ใน UFC อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 98.83
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 โดยกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุน้ ทุน
ทีซ่ อ้ื คืนตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549 (ภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิน้ แต่ตอ้ งไม่
เกิน 3 ปี ) และต่อ 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 2560 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
ในประเทศ
ผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค ในภาคพืน้ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดจําหน่ ายสินค้า ดังกล่าวไปทัวโลก
่
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 นําในธุรกิจอาหารและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ 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
1. จรรยาบรรณธุรกิ จ : ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั จิ รรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยฉบับนี้เป็ นการ
แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งได้แบ่งหัวข้อให้ชดั เจนขึน้ และครอบคลุมถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง
รวมทัง้ แนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในระดับต่างๆ ตลอดจนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อให้เป็ น
หลักปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ในสถานการณ์ปจั จุบนั
2. กฎบัตร: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าตอบแทน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หา และคณะกรรมการค่าตอบแทน หลังจากฝ่ายจัดการได้ทบทวน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยการเทียบเคียงกับแนวปฏิบตั ิท่ดี ีฉบับปจั จุบนั ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน้า 3

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3. CG CODE 2017: หลักการกํากับดูแลกิ จการตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีสาํ หรับบริ ษทั จด
ทะเบียน ปี 2560 ของสํานักงาน กลต.
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั หิ ลักการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดสี ําหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงาน กลต. โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาและ
ทบทวนการนําหลักปฏิบตั ติ าม CG CODE ไปปรับใช้ตามบริบททางธรุกจิ ของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูล
ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สําหรับรายงานทีต่ อ้ งจัดส่งในปี 2562 เป็ น
ต้นไป
4. วิ สยั ทัศน์ ใหม่ : คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ อนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ ใหม่
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์ใหม่ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
่ น ดังนี้
วิ สยั ทัศน์ เดิ ม
วิ สยั ทัศน์ ใหม่
“เป็ นบริษท
ั ชัน้ นําในธุรกิจอาหารทีม่ กี ารเติบโตและ “เป็ นบริษทั ชัน้ นําในธุรกิจอาหารและธุรกิ จที่
พัฒนาอย่างยังยื
่ น”
เกี่ยวข้องทีม่ กี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น”

5. ด้านการผลิ ตและการลงทุน : การปรับปรุงในส่วนของโรงงานบางปู
•

โครงการติดตัง้ และทดสอบเดินเครือ่ งบรรจุน้ํามันชนิดถุงเติมขนาด 1 ลิตร และเครื่องบรรจุน้ํามันชนิด Bag
in Box
• ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 มีก ารดํา เนิ น การติดตัง้ เครื่อ งบรรจุ น้ํ า มัน ชนิ ดปี๊ บ
เครื่องใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตถึง 100% ซึง่ มีมลู ค่าการลงทุนประมาณ 7.5 ล้านบาท เครือ่ งจักรได้ผ่านการทดสอบ
และเดินเครือ่ งเรียบร้อยแล้ว
• ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 มีการปรับปรุงออฟฟิ ตสํานักงานของโรงงาน หลังคาของคลังสินค้า และพืน
้ ที่
การบรรจุน้ํามันชนิดถังซีง่ ทําให้โรงงานมีความสะอาดทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน GMP
6. ด้านการตลาด : กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ใหม่
บริษทั ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายภายใต้ตราสินค้า “หยก”,
“เนเชอเรล”, “เซสท์” และ “เดซี่” เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มตลาดที่มศี กั ยภาพต่างๆ ได้แก่ กลุ่มสินค้าสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยบริษทั ได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั นี้:• นํ้ามันทานตะวัน ตราหยกเอ๊กซ์ตร้า
• นํ้ามันรําข้าว โอรีซานอล 5,000 ppm ตราหยกเอ็กซ์ตร้า
• นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กานิค 100% ตราเนเชอเรลฟอร์เต้
• ข้าวไรซ์เบอร์รอ่ี อร์กานิค 100%
• ผงโกโก้ ตราเดซี่
• เนยผสม และมาการีนสําหรับทําพัฟ&พาย ตราเซสท์
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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
ั น์ จํากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.98 ทัง้ นี้บริษทั สหอุตสาหกรรม
UPOIC มีบริษทั ย่อย คือ บริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
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
ประเภทธุรกิจ
: หยุดดําเนินการ
ทุนจดทะเบียน
: 530,000,000 บาท
ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
: 530,000,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว : 5,300,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท)
จํานวนหุน้ สามัญที่ UFC ถืออยู่
: 5,299,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
2.2 บริษทั ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: หยุดดําเนินการ
ทุนจดทะเบียน
: 30,000,000 บาท
ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
: 30,000,000 บาท
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว : 300,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท)
จํานวนหุน้ สามัญที่ UFC ถืออยู่
: 120,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40.00
ทัง้ สองบริษทั UFC ตัง้ สํารองในเงินลงทุนแล้ว 100%
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บมจ. ลํ่าสูง (ประเทศไทย)

98.83%

69.96%
บมจ. สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม

บมจ. อาหารสากล

40.00%

100.00%
บจ. ยูเนี่ยนฟรอสท์

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

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

99.99%
บจ. พันธ์ศรี
(เจ้าของสัมปทานทีด่ นิ ชัยบุร)ี

2.

99.99%
บจ. ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์
(เจ้าของสัมปทานทีด่ นิ เคียนซา)

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
1. นํ้ามันปาล์ม
1.1 นํ้ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์
1.2 นํ้ามันปาล์มโอเลอีน
1.3 นํ้ามันปาล์มสเตียรีน
1.4 ไขมันผ่านกรรมวิธไี ฮโดรจิเนต
1.5 กรดไขมันอิสระ
1.6 นํ้ามันเมล็ดในปาล์มบริสทุ ธิ ์
2. นํ้ามันพืชชนิดอื่น (นํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันถัวเหลื
่ อง นํ้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน นํ้ามันข้าวโพด นํ้ามัน
เมล็ดชา นํ้ามันมะกอก นํ้ามันคาโนล่าผสมนํ้ามันทานตะวัน นํ้ามันคาโนล่า และนํ้ามันรําข้าว)
3. ไขมันพืชผสมและเนยเทียม
4. ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch และขวดแก้ว
5. นํ้าผลไม้ กาแฟ เครือ่ งดื่มต่างๆ
6. ซอสและเครือ่ งปรุงรส
ลําดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษทั ย่อย คือ บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

(มีการจัดประเภทรายการใหม่)

ล้านบาท
บริษทั
บริษทั ย่อย
รวม

ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ

5,552.62
2,644.36
8,196.98

ดําเนิ นการ
โดย

บริ ษทั และ
UPOIC
บริ ษทั
บริ ษทั และ
UPOIC
กระแสไฟฟ้าจําหน่ายให้กบั กฟภ. บริ ษทั และ
UPOIC
กลุม่ เครือ่ งดื่ม
UFC และ
กลุม่ ผักและผลไม้
บริ ษทั (1)
กลุม่ ซอส เครือ่ งปรุงรส และอื่นๆ
มูลค่าการจําหน่ ายสุทธิ
นํ้ามันปาล์มดิบ
นํ้ามันพืชอื่นๆ
กลุม่ เนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ

%
67.74
32.26
100.00

ล้านบาท
5,330.88
2,914.09
8,244.98

ปี 2558

%
64.66
35.34
100.00

ล้านบาท
5,732.90
2,818.24
8,551.13

ปี 2559

%
67.04
32.96
100.00

ปี 2560

(มีการจัดประเภทรายการใหม่)

ล้านบาท
456
4,481
585
516

%
5.56
54.66
7.13
6.30

ล้านบาท
406
4,278
624
440

%
4.92
51.88
7.56
5.34

ล้านบาท
487
4,547
675
471

%
5.69
53.18
7.89
5.51

25

0.31

13

0.16

9

0.11

1,204
821
110

14.69
10.01
1.34

1,420
953
111

17.22
11.56
1.35

1,470
776
117

17.19
9.07
1.36

8,197

8,245

8,551

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 ์

- โรงงานกลันนํ
่ ้ามันปาล์ม

- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน

-

- ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตนํ้ามัน
เมล็ดในปาล์มบริสุทธิ ์

- โรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม

- บรรจุแทงค์ขนาด 12 - 13 ตัน

-

- ใช้เป็ นส่วนผสมในการทํานมข้น
หวาน และไอศครีม
- ใช้เป็ นนํ้ามันทอดบะหมีก่ ง่ึ สําเร็จ
รูป, มันฝรัง่
- 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
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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

2.2 ไขมันพืชผสม
(Shortening)

เนเชอเรลฟอร์เต้

การจัดจําหน่ าย

- Export

-

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

ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย

ใช้เป็ นสินค้าบริโภค

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

- บรรจุขวดขนาด 1 ลิตร

- ใช้เป็ นสินค้าบริโภคและอุปโภค

- ห้างสรรพสินค้า

- บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลติ ร

- 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 ขนมปงั , เค้ก, คุก้ กี้ เป็ นต้น
- ร้านค้าปลีก, โชว์หว่ ย
เซสท์โกลด์, เซสท์, - ใช้เป็ นส่วนประกอบในการทําเบ
หยก, ใบไม้ทอง,
เกอรี่ เช่น ขนมปงั , เค้ก, คุก้ กี้ เป็ น
แสงจันทร์, บัตเตอร์ ต้น
ครีม, ป๊อป, พลัส, - ใช้เป็ นส่วนประกอบในการคัว่
รวงข้าว
ข้าวโพด (ป๊อปคอร์น)

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
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- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่
- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร
- Export
-อุตสาหกรรมขนม, เบเกอรี่
ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหารและเครือ่ งดืม่
- Export
- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหารและเครือ่ งดืม่
- ร้านสะดวกซือ้
- Export

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

- 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

แบบ 56-1

ผลิ ตภัณฑ์หลัก
5. กลุ่มซอส และ
เครื่องปรุงรส

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมาย
การค้า
ยูเอฟซี

ลักษณะการนําผลิ ตภัณฑ์ไปใช้
- ใช้ปรุงอาหารและบริโภคโดยตรง
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ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
- ห้างสรรพสินค้า
- ร้านค้าส่ง
- ร้านอาหาร
- Export

การจัดจําหน่ าย
- บรรจุขวดแก้วขนาด 340,
350, 800 และ 850 กรัม

แบบ 56-1

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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
ไอศครี ม
กลีเซอรี ล
ขนมปังกรอบ
ลอรี ลแอลกอฮอล์
ครี ม
ผสมในนม
ไขมันผสมนํ้า
กรดไขมัน
ไขมันทําขนมปั ง
คอฟฟี่ เมท
ส่ วนผสมอาหาร
กรดไขมัน
ครี มเทียม เคมีภณ
ั 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
นํ้ามันปาล์มดิบนับเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซง่ึ มีราคาผันผวน บางช่วงเกิดปญั หาขาดแคลนหรือบางช่วงล้นตลาด ใน
ปี 2560 ราคาเฉลีย่ รายเดือนแกว่งตัวอยูใ่ นช่วงกว้างระหว่าง 19.12 – 31.97 บาท/กิโลกรัม (2559 : 29.02 – 37.49
บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 24.88 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 22.13 จากปี 2559 ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ ใน
ตลาดโลกอยู่ท่ี 22.17 บาท/กิโลกรัม ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี นับเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลทีม่ ผี ลผลิตปาล์มนํ้ามันออกสูต่ ลาดในปริมาณมาก
ปริมาณนํ้ ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและนํ้ ามันปาล์มดิบลดลงอย่างมาก อาจนํ าไปสู่
เหตุการณ์ประท้วงจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดนํ้ามันปาล์ม
ในปี 2560 สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) ก็ยงั คงมีการกําหนดราคา
แนะนําขัน้ ตํ่าในการซือ้ ผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงทุกๆ รอบ 30 วัน (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ยังออกประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2560
เรื่อง การกําหนดหลัก เกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสิน ค้าผลปาล์ม นํ้ า มันตามอัตรานํ้ า มัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึ่งสร้างความสับสนและก่อให้เกิดปญั หาในทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกําหนดให้
ปรับราคารับซือ้ ผลปาล์มตามอัตรานํ้ามันทีส่ กัดได้
2. นํ้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
วัตถุดบิ หลักและสินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่ของบริษทั ถือได้ว่าเป็ นสินค้าควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นํ้ ามันปาล์ม
บริสุทธิ ์ที่มขี นาดบรรจุต่ํากว่า 5 ลิตร ซึ่งราคาจําหน่ ายจะถูกกําหนดโดยกรมการค้าภายใน ทําให้บริษทั ไม่สามารถ
ปรับราคาขึน้ ได้โดยเสรีเพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดบิ ทีแ่ ท้จริงในช่วงที่ราคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึน้ จากสาเหตุผลผลิตขาด
แคลนในบางฤดูกาล นอกจากนัน้ สินค้านํ้ ามันปาล์มยังเป็ นสินค้าที่ถูกควบคุมการนํ าเข้า ทําให้การบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือมีข้อจํา กัด การกําหนดเพดานราคาจําหน่ ายปลีก นํ้ ามันปาล์มดังกล่าว ทําให้ผลประกอบการของ
ภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2559 คณะอนุกรรมการปาล์มนํ้ามัน ได้จดั ทําร่างยุทธศาสตร์การปฏิรปู ปาล์ม
นํ้ามันและนํ้ามันปาล์มทัง้ ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) โดยมีแผนทีจ่ ะยกเลิกการแทรกแซงตลาดปาล์มนํ้ามันและ
นํ้ามันปาล์มตัง้ แต่ปี 2565 และลอยตัวราคานํ้ามันปาล์มบรรจุขวดจากปจั จุบนั ทีม่ เี พดานสูงสุด 42 บาท/ขวดลิตร
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั มาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษทั ยังคงขึน้ อยู่
กับปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณนํ้าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาล
ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมอิ ากาศเกิดขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปี ประสบภัย
แล้ง ทําให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความผันผวนในแต่ละปี หรือระหว่างปี ซึ่งอาจนํ าไปสู่การแทรกแซงจาก
ภาครัฐ
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แบบ 56-1

2.2

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ก. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิ ตภัณฑ์
- กลยุทธ์การแข่งขัน

เนื่องจากบริษทั มีความเชีย่ วชาญในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากนํ้ามันปาล์ม กลยุทธ์ทส่ี าํ คัญของบริษทั ยังคงเน้น
ทีผ่ ลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณสมบัตพิ เิ ศษ หรือผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพื่อหลีกเลีย่ งการแข่งขันในด้านราคากับผูผ้ ลิต
รายอื่นในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็ นการเจาะกลุม่ ร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด อาหารปรุงสําเร็จ อาหารพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์เบ
เกอรีต่ ่างๆ โดยทางบริษทั มีฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สตู รพิเศษเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
นอกจากนี้บริษทั ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้าเพื่อให้มคี ุณภาพทีด่ ขี น้ึ และมีนโยบายควบคุมขัน้ ตอนการผลิต ให้
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มมี าตรฐาน บริษทั จึงมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอย่างสมํ่าเสมอ
บริษทั ให้ความสําคัญถึงเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตราสินค้า เพื่อทดแทนการแข่งขันเรื่องราคา ดังนัน้ บริษทั
จึงมุ่งใช้กลยุทธ์ในการสร้างความตระหนักและการรับรูใ้ นตราสินค้าแก่ผบู้ ริโภค ประกอบกับบริษทั มีเทคโนโลยีอนั ทันสมัยและ
ความรูค้ วามชํานาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชสําหรับปรุงอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค จึงได้คดิ ค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ เพื่อเพิม่ ทางเลือกสุขภาพให้กบั ผูบ้ ริโภค ตอกยํ้าความเป็ นผูน้ ําตลาดนํ้ามันพืชสําหรับปรุงอาหารทีไ่ ม่
หยุดนิ่งของทางบริษทั ได้เป็ นอย่างดี
ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม บริษทั ได้เดินหน้ าจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อให้ความรู้
ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ทงั ้ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้สามารถสร้างความหลากหลาย รวมถึงสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผ่านทางกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น การจัดสัมมนาเบเกอรี,่ การจัดเวิรค์ ช็อป รวมถึงการจัด
รายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ซึ่งได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างดี ซึ่งช่วยตอกยํ้าความเป็ นผูน้ ําในกลุ่ม
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) ระบบมาตรฐานต่างๆ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า โดยเน้นทีค่ วามเอาใจใส่และความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า นอกจากนี้ บริษทั ยังสามารถจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าตรงตามเวลา ทําให้ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าเป็ นอันมาก
ในระยะ 3 ปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ไม่มกี ารขายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขาย
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้จดั ให้มกี ารสัมมนาให้ความรูใ้ นเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เช่น วิธกี ารทําขนมชนิดต่างๆ
แก่ลกู ค้าทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็ นประจําทุกปี ซึง่ เปิ ดโอกาสให้บริษทั ได้พบปะกับลูกค้าและได้ทราบถึงปญั หา
ที่ลูกค้าประสบในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งพนักงานขายของบริษัท และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการสามารถให้
คําแนะนําแก่ลูกค้าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละระดับราคาทีต่ รงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ไขมันพืชผสมและเนยเทียม ทัง้ นี้เนื่องจากในปจั จุบนั บริษทั ได้จดั จําหน่ายไขมันพืชผสมและเนยเทียมหลาย
ชนิด ซึง่ มีคุณสมบัตกิ ารใช้งานแตกต่างกัน ภายใต้เครื่องหมายการค้าทีต่ ่างกัน นอกจากการจัดสัมมนาแล้ว บริษทั ยังมีการจัด
ให้ลกู ค้ามาเยีย่ มชมการผลิตทีโ่ รงงานอย่างสมํ่าเสมอ
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ลูกค้าของบริษทั สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุม่ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั นี้
1.

ร้านค้าส่ง (ยี่ปัว้ ) ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสิ นค้า

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ ได้แก่ นํ้ามันปาล์มโอเลอีน นํ้ามันถัวเหลื
่ อง นํ้ามันคาโนล่า นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน และนํ้ามัน
มะพร้าว โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด ถุง และปี๊ บ ซึง่ จะได้นําไปจําหน่ายต่อให้กบั ผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย นอกจากนี้ยงั มีสนิ ค้าของ
UFC ซึง่ บริษทั เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้า ได้แก่ ผัก และ ผลไม้ บรรจุกระป๋อง นํ้าผลไม้ บรรจุกระป๋อง และ UHT และกาแฟ
บรรจุกระป๋อง ซึง่ ทําจากกาแฟสดคัวบดพั
่
นธุอ์ าราบิกา้
ั ้ ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีจํานวนประมาณ 2,000 กว่าราย พนักงานขายของบริษทั ที่
ลูกค้าร้านค้าส่ง (ยีป่ ว)
ดูแลจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะรับผิดชอบพื้นที่ขายในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะ
รับผิดชอบพืน้ ที่ในต่างจังหวัด นอกจากนี้ยงั มีเจ้าหน้าที่อ่นื ที่มบี ทบาทในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น พนักงาน
ตรวจสินค้า และพนักงานแนะนํ าสินค้าประจําห้างสรรพสินค้าอีกจํานวนหนึ่ง 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 พนักงานขายจะ
ออกเยีย่ มลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้ สําหรับลูกค้าแต่ละราย เนื่องจากจํานวนครัง้ ของการสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ลูกค้า
ในกลุม่ นี้จะถีก่ ว่าลูกค้ากลุม่ อื่น
3.

ร้านอาหารฟาสต์ฟดและลู
ู้
กค้าอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุม่ นี้ ได้แก่ นํ้ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์ นํ้ามันปาล์มโอเลอีนบรรจุถงั และบรรจุป๊ีบ ซึง่ มีหลายขนาด รวมทัง้
บรรจุแทงค์ นอกจากนี้ยงั มีน้ํามันปาล์มสเตียรีน Hydrogenated Fat ไขมันพืชผสม เนยเทียม และผลิตภัณฑ์ของ UFC เช่น
่ บริษทั ผลิตสินค้าให้ตามคุณสมบัตพิ เิ ศษ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ข้าวโพดหวาน ซุปข้าวโพด และผลไม้รวม โดยลูกค้าจะสังให้
ตามทีก่ าํ หนดให้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละราย แต่ละแฟรนไชส์ รือสาขาของร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูดทัวโลก
่
เนื่องจากลูกค้า
กลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็ นหลัก และจะเลือกผูจ้ ดั จําหน่ายวัตถุดบิ ให้เพียงไม่กร่ี าย ดังนัน้
โอกาสในการสูญเสียลูกค้าในกลุม่ นี้ของบริษทั จึงมีค่อนข้างน้อย นอกจากนัน้ ลูกค้าในกลุ่มนี้ยงั จัดเป็ นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ
บริษทั 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
สินค้าโดยตรง ทําให้สามารถดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าในทุกพืน้ ทีไ่ ด้อย่างทัวถึ
่ ง และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั ทําให้บริษทั ได้ดําเนินการทางการตลาดได้อย่างคล่องตัวมากขึน้ รวมไปถึงการวาง
แผนการผลิต เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
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- สัดส่วนการจําหน่ ายในประเทศและต่างประเทศในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
2560
การจําหน่ายในประเทศ
การจําหน่ายต่างประเทศ

96.96 %
3.04 %

2559
(มีการจัดประเภท
รายการใหม่)

96.80 %
3.20 %

2558
97.01 %
2.99 %

ผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มส่วนใหญ่เป็ นการจําหน่ายในประเทศ สําหรับการจําหน่ายต่างประเทศจะผ่านนายหน้าตัวแทน
ซึง่ มีสาํ นักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศทีส่ ง่ ออก ได้แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เป็ นต้น
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของผัก, ผลไม้, เครื่องดื่มและซ้อสเป็ นการจําหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ ในสัดส่วน 30.1
: 69.9 โดยมีการจําหน่ายไปยังประเทศ สิงค์โปร์ ญีป่ นุ่ อเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป เป็ นต้น

ข.

ภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างของอุตสาหกรรม

การปลู ก ปาล์ม นํ้ า มัน ในประเทศไทยเริ่ม ตัง้ แต่ ส มัย ก่ อ นสงครามโลกครัง้ ที่ส อง โดยเริ่ม ปลูก ประมาณพัน ไร่ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ การค้าเป็ นครัง้ แรก และต่อมาได้มกี ารขยายพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกทัง้ จากภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา จนถึงช่วง 30
ปี ที่ผ่านมา เกษตรกรรายย่อยให้ความสําคัญกับการปลูกปาล์มอย่างจริงจังและได้รบั การพัฒนาเข้าสู่ระบบการค้าและ
อุตสาหกรรมมากขึน้ ปจั จุบนั ไทยเป็ นประเทศหนึ่งในผูผ้ ลิตปาล์มนํ้ามันทีส่ ามารถผลิตใช้อย่างเพียงพอภายในประเทศ และ
สามารถส่งออกได้บางส่วนเท่านัน้
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม โรงงาน
สกัดนํ้ ามันปาล์มดิบ โรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผูบ้ ริโภค ซึ่งการเปลีย่ นแปลงในแต่ละส่วนจะมี
ผลกระทบซึง่ กันและกัน นอกจากนี้ ในปจั จุบนั ได้เกิดความต้องการใช้น้ํามันปาล์มจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลขึน้ มาใน
ระบบ ทําให้อาจเกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ไบโอดีเซลและอุปทานของนํ้ามันปาล์มเพื่อการบริโภค ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อราคานํ้ามันปาล์มได้เช่นกัน สําหรับปจั จัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาในประเทศ ได้แก่ ราคา
ตลาดโลก ราคานํ้ามันพืชชนิดอื่นทีท่ ดแทนกันได้ และยังมีปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ อันจะส่งผลโดยตรง
ต่อปริมาณผลปาล์มสดทีจ่ ะออกสูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาล ทีผ่ ่านมา การแข่งขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดบิ และนํามาผลิตเพื่อ
จําหน่ ายเป็ นนํ้ ามันปาล์มทีส่ ามารถบริโภคได้นนั ้ จะเป็ นการแข่งขันทางด้านราคาเป็ นหลัก ทําให้ราคาวัตถุดบิ นัน้ สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา แต่การเปลีย่ นแปลงราคาจําหน่ ายสินค้าสําเร็จรูปจะขึน้ อยู่กบั ราคาคู่แข่งและการควบคุมราคาของ
กรมการค้าภายในเป็ นหลัก
สําหรับปริมาณผลปาล์มสดซึ่งเป็ นวัตถุดบิ นัน้ ประเทศไทยไม่มกี ารนํ าเข้าผลปาล์มสด ผลผลิตปาล์มนํ้ ามันเกือบ
ทัง้ หมดจึงถูกนํ ามาใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตนํ้ ามันปาล์มและส่วนน้อยใช้เป็ นเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตปาล์มนํ้ ามันเพิม่ ขึ้น
เนื่องจากการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเป็ นสําคัญ ส่งผลให้มผี ลผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 45,890 ตันในปี 2520 เป็ น 1.3 ล้านตัน และ 15
ล้านตัน ในปี 2534 และ 2560 ตามลําดับ นํ้ามันปาล์มทีผ่ ลิตได้จากโรงงานสกัดประกอบด้วยนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาล์มจะนําไปใช้ทดแทนกับนํ้ามันมะพร้าวได้เป็ นอย่างดี นํ้ามันเมล็ดในปาล์มสกัดได้เฉพาะในโรงงาน
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สกัดนํ้ามันปาล์มขนาดใหญ่ทม่ี กี ารแยกเอาเมล็ดในปาล์มออกมาจากผลปาล์มเท่านัน้ ส่วนโรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบนํ้ามัน
จากผลปาล์มทัง้ 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 นเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ ามัน
ปิ โตรเลียมทีม่ รี าคาสูงขึน้ ส่งผลให้โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มนํากะลาปาล์มออกขายแทนการนําไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในหม้อไอนํ้ า
ทัง้ นี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบางโรงงานยังมีการปรับปรุงหม้อไอนํ้าเพื่อให้สามารถใช้ทะลายปาล์ม
เปล่าเป็ นเชื้อเพลิงได้ แทนการใช้เส้นใยของผลปาล์มเพียงอย่างเดียว การใช้พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าว
สามารถลดปริมาณการใช้น้ํามันปิ โตรเลียมลงได้ นอกจากจะเป็ นการลดต้นทุนในการผลิตนํ้ามันปาล์มดิบแล้ว ยังสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในการอนุรกั ษ์พลังงานอีกด้วย
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ภาพรวมปี 2560
รูปที่ 1 : เหตุการณ์สาํ คัญรายไตรมาส
ปริ มาณการผลิ ต (‘000 เมตริ กตัน)
ปี 2560

ผลปาล์มสด

นํ้ามันปาล์มดิ บ

ราคา (บาท/กิ โลกรัม)
ผลปาล์มสด
(คุณภาพ
นํ้ามันปาล์มดิ บ
นํ้ามัน 18%)

ไตรมาสที่ 1

2,501
(2,318)

431
(392)

5.80
(5.38)

30.78
(29.58)

ไตรมาสที่ 2

4,026
(3,162)

706
(505)

4.66
(5.77)

25.84
(33.90)

ไตรมาสที่ 3

3,695
(2,602)

657
(476)

4.18
(6.32)

22.43
(34.18)

ไตรมาสที่ 4

4,694
(2,396)

832
(431)

3.81
(5.88)

20.48
(30.14)

14,916
2,626
4.62
(10,478)
(1,804)
(5.84)
( ) หมายถึงในช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนหน้า (ไตรมาสหรือปี แล้วแต่กรณี)
ทีม่ า : ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน
รวม
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24.88
(31.95)

เหตุการณ์ สาํ คัญ

แม้ว่ า ปริม าณผลปาล์ม สดจะสูง กว่ า ไตร
มาสเดีย วกัน ของปี 2559 แต่ ร าคาเฉลี่ย
ของผลปาล์มสดและนํ้ามันปาล์มดิบก็ไม่ได้
ลดลงแต่อย่างใด ทัง้ นี้ เนื่ องจากปริมาณ
สต๊อกนํ้ ามันปาล์มดิบคงเหลือในช่วงต้นปี
2560 อยู่ ใ นระดับ ที่ต่ํ า กว่ า ต้ น ปี 2559
อย่างมีนยั สําคัญ
สภาพอากาศเข้ า สู่ ภ าวะปกติ ปริ ม าณ
นํ้าฝนมีต่อเนื่อง เอือ้ อํานวยต่อการเพิม่ ขึน้
ของผลผลิตปาล์มนํ้ ามันส่งผลให้ราคาผล
ปาล์ ม สดและราคานํ้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ใน
ประเทศปรับตัวลดลง
ก ร ม ธุ ร กิ จ พ ลั ง ง า น จึ ง ป ร ะ ก า ศ เ พิ่ ม
สัดส่วนไบโอดีเซลจากบี 5 เป็ นบี 7 มีผล
เมื่ อ วั น ที่ 8 พ.ค.2560 ซึ่ ง คาดว่ า จะ
สามารถดู ด ซับ นํ้ า มัน ปาล์ ม ดิบ ออกจาก
ระบบประมาณ 25,000 ตันต่อเดือน
ผลผลิตปาล์มนํ้ ามันทีม่ ปี ริมาณมาก ทําให้
ราคาผลปาล์มสดและราคานํ้ ามันปาล์มดิบ
ในประเทศลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อง เมื่ อ
เปรีย บเทีย บกับ ราคานํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ ใน
ตลาดโลกแล้ว พบว่าส่วนต่างราคาลดลง
โดยปริมาณสต๊อกนํ้ ามันปาล์มดิบคงเหลือ
ทัง้ ประเทศสูงถึง 466,080 ตัน
ราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศใกล้เคียง
กับ มาเลเซีย ผู้ป ระกอบการเริ่ม ส่ ง ออก
อย่า งเป็ น รูป ธรรม กระทรวงพาณิช ย์เ ร่ง
ผลัก ดัน ให้ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกนํ้ า มัน
ปาล์ ม ดิ บ จํ า นวน 2 แสนตัน ภายใน 3
เดือน ไปยังจีนและอินเดีย
ในขณะที่ร ฐั บาลกลางประเทศอิน เดีย ได้
ประกาศปรับเพิม่ อัต ราภาษีนําเข้านํ้ ามัน
พืชเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะนํ้ ามันปาล์ม
ดิบ จากร้อ ยละ 15 เป็ น ร้ อ ยละ 30 และ
นํ้ า มัน ปาล์ม ที่ผ่า นกรรมวิธีก ารกลัน่ จาก
ร้ อ ยละ 25 เป็ น ที่ร้ อ ยละ 40 ทํ า ให้ก าร
ส่งออกไปอินเดียเริม่ ชะลอตัวลง
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ในปจั จุบนั พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันในประเทศไทยทีใ่ ห้ผลผลิตมีประมาณ 4.9 ล้านไร่ เพิม่ ขึน้ จาก 4.6 ล้านไร่ในปี 2559
ร้อยละ 7 คาดการณ์ว่าในปี 2561 พืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันทีใ่ ห้ผลผลิตจะเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดยมีประมาณ 5.2 ล้านไร่ โดยส่วน
ใหญ่รอ้ ยละ 90 ของพืน้ ที่ปลูกปาล์มทัง้ หมดอยู่ท่บี ริเวณภาคใต้ เนื่องจากมีสภาพภูมอิ ากาศที่เหมาะสม ตัง้ แต่ปลายปี 2559
ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2560 สภาพอากาศได้เข้าสู่ภาวะปกติ ปริมาณนํ้ าฝนมีต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตปาล์มสดโดยรวมทัง้
ประเทศในปี 2560 มีจาํ นวนประมาณ 15 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 42 (2559 : 10.48 ล้านตัน) เนื่องมาจากการยุตลิ งของ
ภาวะแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2558 ต่อเนื่องต้นปี 2559 ประกอบกับการกระจายตัวของปริมาณนํ้ าฝน
เป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอในช่วงตัง้ แต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาตลอดทัง้ ปี 2560 ส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตต่อไร่ โดยในปี
2560 มีผลผลิตต่อไร่ 3,000 กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ จาก 2,436 กิโลกรัมในปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 23 โดยมีผลผลิตปาล์มสดสูงสุดใน
เดือนพฤศจิกายนทีป่ ระมาณ 1.6 ล้านตันและตํ่าสุดในเดือนมกราคมที่ 6 แสนตัน ราคาผลปาล์มสดเฉลีย่ ทัง้ ปี อยูท่ ่ี 4.62 บาท/
กิโลกรัม (2559 : 5.84 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ รายเดือนสูงสุดที่ 6.14 บาท/กิโลกรัมในเดือนกุมภาพันธ์ และตํ่าสุดที่
3.37 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม เป็ นที่น่าสังเกตุว่าในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา ราคาผลปาล์มสดในระดับตํ่าสุดไม่ได้ปรากฏอยู่
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี ซึง่ เป็ นช่วงทีผ่ ลผลิตออกสูต่ ลาด
รูปที่ 2 : ปริ มาณและราคาผลปาล์มสดรายเดือน
(คุณภาพนํ้ามัน 18%)
'000 ตัน

บาท / กิ โลกรัม
8.00

4,000
3,500

7.00

3,000

6.00

2,500

5.00

2,000

4.00

1,500

3.00

1,000

2.00

500

1.00

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.

2559

538

717

1,063

1,158

1,096

908

806

876

920

834

812

750

2560

629

716

1,156

1,398

1,484

1,145

1,093

1,234

1,368

1,570

1,614

1,510

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

2560

5.77

6.14

5.49

4.89

4.78

4.32

4.24

4.10

4.21

4.09

3.98

3.37

0.00

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

ผลผลิตนํ้ามันปาล์มดิบทัง้ ประเทศในปี 2560 อยูท่ ่ี 2,626,006 ตัน (2559 : 1,804,449 ตัน) โดยมีความต้องการใช้
นํ้ามันปาล์มดิบ ดังนี้
(เมตริ กตัน)
เพือ่ การบริโภค
เพือ่ ผลิตไบโอดีเซล

2559

2560

987,803
815,956

1,165,633
971,177
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การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
18
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จากผลผลิตปาล์มนํ้ ามันที่เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ราคาผลปาล์มสดและราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวลดลง กรม
ธุรกิจพลังงานจึงประกาศเพิม่ สัดส่วนไบโอดีเซลจากบี 5 เป็ นบี 7 มีผลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยคาดว่าจะสามารถดูด
ซับนํ้ ามันปาล์มดิบออกจากระบบประมาณ 25,000 ตันต่อเดือน ซึ่งยังคงไม่เพียงพอต่อปริมาณนํ้ ามันปาล์มคงเหลือสะสมใน
ระบบที่เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว จาก 447,884 ตัน ในเดือนพฤษภาคม เป็ น 532,651 ตันและ 485,379 ตันในเดือนพฤศจิกายน
และเดือนธันวาคมตามลําดับ กระทรวงพาณิชย์จงึ สังลดสต๊
่
อกนํ้ ามันปาล์ม โดยออกเป็ นนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเร่งผลักดันการส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบให้
ได้เดือนละ 100,000 ตัน ขณะทีใ่ นส่วนของกระทรวงพลังงานได้รบั นโยบายไปบริหารจัดการนํ้ามันปาล์มดิบอีก 100,000 ตัน
โดยมีทงั ้ แนวทางการใช้ทําไบโอดีเซลเพิม่ ขึน้ และการนําไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสําหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ ทัง้ นี้ มีจุดมุง่ หมายทีจ่ ะลดส
ต๊อกนํ้ามันปาล์มดิบให้อยู่ในระดับเหมาะสมทีป่ ระมาณ 250,000 ตัน อย่างไรก็ตาม การให้ผปู้ ระกอบการไบโอดีเซลเพิม่ สต๊อก
นํ้ามันนัน้ เป็ นเพียงแนวทางแก้ไขปญั หาระยะสัน้ เพราะผลผลิตใหม่กาํ ลังจะออกมาในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ส่วนแนวทางการ
เพิม่ ส่วนผสมดีเซลเป็ นบี 10 ให้มผี ลเร็วขึน้ ใน 1 - 2 ปี กย็ งั คงเป็ นไปได้ยาก เพราะปจั จุบนั ค่ายรถบางรุน่ ก็ยงั ไม่ยอมรับการใช้บี
7 โดยในช่วง 4-5 ปี ทผ่ี ่านมา ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายการปรับเปลีย่ นส่วนผสมนํ้ามันปาล์มในไบโอดีเซลมาโดย
ตลอด ทัง้ นี้ เพื่อรักษาระดับปริมาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือในประเทศให้เหมาะสมและเพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านราคาระหว่าง
การใช้น้ํ ามันปาล์มเพื่อการบริโภคและไบโอดีเซล การปรับเปลี่ยนส่วนผสมนํ้ ามันปาล์มในไบโอดีเซลในช่วง 4-5 ปี ท่ผี ่านมา
สรุปได้ดงั นี้

ปี

มีผลบังคับใช้

2556

ปลายปี

2557

ต้นเดือนพฤษภาคม
เดือนมกราคม
เดือนเมษายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤษภาคม

2558
2559
2560

ส่วนผสมนํ้ามันปาล์มในไบโอดีเซล
ประกาศชะลอการบังคับใช้ B7 ออกไป
ก่อน และให้ใช้ B4
ปรับเพิม่ เป็ น B7
ปรับลดเป็ น B3.5
ปรับเพิม่ เป็ น B6
ปรับเพิม่ เป็ น B6.5-7
ปรับลดเป็ น B5
ปรับลดเป็ น B3
ปรับเพิม่ เป็ น B5
ปรับเพิม่ เป็ น B7
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รูปที่ 3 : ปริ มาณการผลิ ตนํ้ามันปาล์มดิ บในประเทศไทย
‘000 ต ัน
50%

3,000
48.90%

46.87%

45.53%
42.29%

2,500

40%
30%

2,000
20%
1,500
12.90%

1,000

10%

3.22%
‐4.25%

500

3.39%

0%

‐6.29%

‐10%

‐9.90%
‐12.76%

‐12.86%

0

1,168 1,052

2549

2550

1,544 1,345 1,288

2551

2552

2553

1,832

1,891

2554

2555

2,135 2,001

2556

2557

2,068 1,804

2558

2559

2,626

‐20%

2560

ปริ มาณนํ้ ามันปาล์มดิ บทีใ่ ช้สําหรับอาหาร อุตสาหกรรม และส่ง ออก
ปริ มาณนํ้ ามันปาล์มดิ บทีใ่ ช้ผลิ ตไบโอดีเซล
ปริ มาณการผลิ ตนํ้ ามันปาล์มดิ บทังหมด
้
% การเติ บโตของปริ มาณการผลิ ต

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

การเคลื่อนไหวของราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศเฉลีย่ รายเดือนในปี 2560 อยู่ในช่วงระหว่าง 19.12 – 31.97 บาท/
กิโลกรัม (2559 : 29.02 – 37.49 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 24.88 บาท/กิโลกรัม (2559 : 31.95 บาท/กิโลกรัม)
ซึง่ นับเป็ นระดับราคาเฉลีย่ ตํ่าสุดในรอบ 8 ปี โดยแตะระดับตํ่าสุดที่ 18 บาท/กิโลกรัมเมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม ส่วนต่าง
ราคาเฉลีย่ เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโลกลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 - 3 บาท (2559 : 11 - 12 บาท) โดยเฉพาะในช่วง
ปลายปี 2560 ราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมาเลเซีย ผู้ประกอบการจึงเริม่ ส่งออกได้อย่างเป็ น
รูปธรรม โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ ประเทศอินเดีย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐบาลกลางประเทศอินเดียได้
ประกาศปรับเพิม่ อัตราภาษีนําเข้านํ้ามันพืชเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะนํ้ามันปาล์มดิบจากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 30 และนํ้ามัน
ปาล์มทีผ่ า่ นกรรมวิธกี ารกลันจากร้
่
อยละ 25 เป็ นทีร่ อ้ ยละ 40 ทําให้การส่งออกไปอินเดียเริม่ ชะลอตัวลง

หน้า 21

แบบ 56-1

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

24.88
22.17

31.95

27.33

28.57
24.05

25.24
23.27

30.86
28.89

22.72

15

19.24

20

29.1
27.02

24.45
24.80

25

15.77
15.73

บาท / กิโลกรัม

30

24.33
21.96

35

28.96
28.56

40

36.59
32.63

รูปที่ 4 : ราคานํ้ามันปาล์มดิ บขายส่งตลาด กทม.
เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

2559

2560

10
5
0
2549

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ราคานํ้ ามันปาล์มดิบขายส่ งตลาด กทม.
ราคานํ้ ามันปาล์มดิบขายส่ งตลาดมาเลเซีย

ทีม่ า : กรมการค้าภายใน

จากการทีร่ าคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงครึง่ หลังของปี 2560 โดยเฉพาะในช่วง
ปลายปี ทําให้ในปี 2560 ประเทศไทยสามารถส่งออกคิดเป็ นนํ้ ามันปาล์มดิบจํานวน 303,126 ตัน โดยเป็ นปริมาณส่งออก
เฉพาะของ 2 เดือนสุดท้าย (พฤศจิกายน – ธันวาคม) ที่ 157,736 ตัน
รูปที่ 5 : ปริ มาณนํ้ามันปาล์มดิ บคงเหลือและ
การเคลื่อนไหวของราคารายเดือน
'000 ตัน

บาท / กิ โลกรัม
40.00

1,000
800

30.00

600
20.00
400
10.00

200
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.

2559

261

215

195

213

220

223

217

229

259

290

297

293

2560

237

221

275

359

448

454

443

427

466

520

533

485

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

2560

31.40

31.97

28.97

26.91

26.77

23.84

23.05

22.13

22.11

21.59

20.73

19.12
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สรุปเหตุการณ์สาํ คัญ
(1) ร่างพระราชบัญญัติปาล์มนํ้ ามันและนํ้ ามันปาล์ม : เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิ
หลักการร่างพระราชบัญญัตปิ าล์มนํ้ ามันและนํ้ ามันปาล์ม พ.ศ. ... โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มนํ้ามันและนํ้ ามันปาล์มขึน้ เพื่อทําหน้าทีก่ ํากับดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามัน
ปาล์มทัง้ ระบบแบบบูรณาการ ซึง่ มีการจัดตัง้ กองทุนปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มขึน้ เพื่อสนับสนุ นด้านการเงินสําหรับการ
ศึกษาวิจยั และพัฒนา รวมถึงด้านต่างๆ และกําหนดบทลงโทษผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม หาก
ไม่ป ฏิบตั ิห รือ กระทํา การฝ่า ฝื น ทัง้ นี้ คาดว่า พรบ.ดังกล่า วจะมีผ ลบังคับใช้ภายในปี 2561 ขณะนี้ อยู่ใ นขัน้ ตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(2) ราคานํ้ามันปิ โตรเลียม : อีกตัวแปรหนึ่งทีต่ อ้ งจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชดิ ได้แก่ ราคานํ้ามันปิ โตรเลียม เนื่องจาก
กําลังอยูใ่ นทิศทางขาขึน้ จากการขยายข้อตกลงลดการผลิตของกลุ่มประเทศผูส้ ง่ ออกนํ้ามันรายใหญ่ของโลก (OPEC) และ
กลุ่มนอกโอเปก (non OPEC) โดยคาดว่าราคานํ้ามันจะยังคงปรับตัวขึน้ ต่อในปี 2561 หลังจากทีร่ าคาเพิม่ ขึน้ มาประมาณ
ร้อยละ 13 ตลอดช่วงปี ทผ่ี ่านมา โดยปจั จัยหนึ่งทีช่ ่วยหนุ นให้ราคานํ้ามันปรับขึน้ ต่อนัน้ มาจากการทีก่ ลุ่มโอเปกและกลุ่ม
นอกโอเปกที่นําโดยรัสเซีย ได้ขยายข้อตกลงลดกําลังการผลิตนํ้ ามัน ที่ 1.8
ล้านบาร์เรล/วัน ไปจนถึงสิ้นปี 2561
ขณะเดียวกัน อุปสงค์น้ํามันมีแนวโน้มปรับตัวขึน้ จากการทีเ่ ศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง จนส่งผลให้ความต้องการ
ใช้น้ํามันเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย โดยโอเปกคาดการณ์วา่ อุปสงค์น้ํามันจะปรับขึน้ ไปอยูท่ ่ี 1.53 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 2561 ซึง่
ประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะจีนและอินเดียจะเป็ นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนอุปสงค์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม คาดว่า
ราคานํ้ ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลี่ยน่ าจะทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 65 - 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากจะมีแรง
กดดันด้านอุปทานทีส่ งู ขึน้ จากกลุ่มผูผ้ ลิตนํ้ามันจากชัน้ หินดินดาน (เชลออยล์) ซึง่ จะลงทุนเพิม่ การขุดเจาะในปี 2561 ด้วย
เหตุน้ีการเพิม่ กําลังผลิตของกลุ่มเชลออยล์จงึ นับเป็ นความเสีย่ งสําคัญทีจ่ ะกดดันราคานํ้ามันในปี 2561 ท่ามกลางราคาทีม่ ี
แนวโน้มปรับขึน้ ต่อจากข้อตกลงของกลุม่ โอเปก
(3) อิ นเดียปรับเพิ่ มภาษี นําเข้านํ้ามันพืช : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศ รัฐบาลกลางประเทศอินเดียได้ประกาศปรับ
เพิม่ อัตราภาษีนําเข้านํ้ามันพืชเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะนํ้ามันปาล์ม ดังนี้
เดือน

สิงหาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

อัตราภาษี นําเข้านํ้ามันปาล์มดิ บ เพิม่ จากร้อยละ 7.50 เป็ นร้อยละ 15 เพิม่ จากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 30
อัตราภาษี นําเข้านํ้ามันปาล์มที่
ผ่านกรรมวิ ธีการกลัน่

เพิม่ จากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 25

เพิม่ จากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 40

(4) มาเลเซี ยยกเลิ กภาษี ส่งออกนํ้ามันปาล์มดิ บเป็ นเวลา 3 เดือน : รัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกการเก็บภาษีสง่ ออก
นํ้ ามันปาล์มดิบเป็ นเวลา 3 เดือนโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2561 เพื่อระบายปริมาณสต๊อกใน
ประเทศทีอ่ ยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว หากสต๊อกนํ้ามันปาล์มดิบลดลงสูร่ ะดับ 1.6 ล้าน
ตัน การเก็บภาษีสง่ ออกนํ้ามันปาล์มดิบก็จะถูกนํามาบังคับใช้เช่นเดิม ในขณะทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ยังคงมาตรการการเก็บ
ภาษีสง่ ออกนํ้ามันปาล์มดิบไว้ท่ี 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เช่นเดิม
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(5) ทิ ศทางราคานํ้ามันปาล์มดิ บในตลาดโลก : ในปี 2560 ราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่ สูงกว่าปี 2559 แม้วา่
ผลผลิตนํ้ามันปาล์มของโลกจะสูงขึน้ โดยในปี 2560 ราคานํ้ามันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากําหนดส่งมอบเดือนทีส่ ามของ
ประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) เฉลีย่ แล้วทัง้ ปี อยูท่ ป่ี ระมาณ 2,703 ริงกิตต่อตัน
เปรียบเทียบกับ 2,630 ริงกิตต่อตันในปี 2559 คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.77 โดยแตะระดับสูงสุดที่ 3,165 ริงกิตต่อตันเมื่อ
วันที่ 3 มกราคม 2560 ในช่วงต้นปี 2560 ราคานํ้ามันปาล์มดิบอยู่ในระดับสูง โดยไตรมาสแรก ราคาเฉลีย่ อยู่ประมาณ
3,000 ริงกิตต่อตัน เนื่องจากปริมาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศมาเลเซียอยูใ่ นระดับตํ่ามาก เหลือเพียง 1.4 ล้านตัน
ในเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ สาเหตุ จ ากปริม าณผลผลิต อยู่ใ นระดับ ตํ่ า อัน เป็ น ผลต่ อ เนื่ อ งมาจากภาวะแห้ง แล้ง รุ น แรงจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2558-2559
รูปที่ 6 : ราคานํ้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย
รายเดือน

ทีม่ า :

http://www.indexmundi.com

รูปที่ 7 : ปริ มาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือของประเทศ
มาเลเซีย
'000 ตัน
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รูปที่ 8 : ปริ มาณผลผลิ ตนํ้ามันปาล์มดิ บของ
ประเทศมาเลเซีย
'000 ตัน
3,000
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2560

ส.ค. 2558 : สูง สุดที่ 2.05 ล้านตัน
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ทีม่ า : Malaysian Palm Oil Board

(6) สหภาพยุโรปมีมติ ห้ามใช้เชื้อเพลิ งชีวภาพที่ผลิ ตจากนํ้ามันปาล์มภายในปี 2564: เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 รัฐสภา
ยุโรปได้มมี ติแก้ไขแนวทางการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตจากนํ้ ามันปาล์มภายในปี
2564 โดยมีวตั ถุ ประสงค์ใ นการปฏิรูปตลาดพลังงาน และลดการใช้พลังงาน เพื่อแสดงถึง ความพยายามในการไปสู่
เป้าหมายด้านสภาพแวดล้อม โดยในปี 2559 ได้มกี ารเผยแพร่การศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุ นจากสหภาพยุโรป ซึ่งระบุว่า
เชือ้ เพลิงชีวภาพทีผ่ ลิตจากนํ้ามันปาล์มได้ก่อมลภาวะมากกว่านํ้ามันดีเซลปกติถงึ 3 เท่า ดังนัน้ ในปี 2559 สมาชิกรัฐสภา
ยุโรปจึงมีมติเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรป ปรับลดการใช้น้ํ ามันพืชสําหรับการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพภายในปี 2563
และยังเรียกร้องให้มมี าตรฐานการรับรองด้านความยังยื
่ นในการผลิตนํ้ามันปาล์มทีเ่ ข้าสูต่ ลาดสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม
การห้ามใช้น้ํามันปาล์มยังต้องเผชิญอุปสรรคอีกมาก เริม่ จากเรื่องข้อตกลงทางการเมืองจากสมาชิกในสหภาพยุโรปทัง้ 28
ประเทศ ซึง่ ยังต้องการมติเห็นชอบในเรื่องการเปลีย่ นแปลงแนวทางการใช้พลังงานทดแทน นอกจากนัน้ อุปสรรคทีส่ าํ คัญ
ยังมาจากประเด็นทางด้านกฎหมายในเวทีองค์การการค้าโลก เพื่อต่อต้านมติการห้ามใช้น้ํ ามันปาล์มดังกล่าวจากประเทศ
ผู้ผลิตนํ้ ามันปาล์มรายใหญ่ ได้แก่ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีผลผลิตนํ้ ามันปาล์มรวมกันประมาณร้อยละ 85 ของ
ผลผลิตทัง้ โลก

กําลังการผลิ ต
1. โรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิ บ : การเพิม่ ขึน้ ของจํานวนโรงสกัดนํ้ามันปาล์มจาก 91 โรงในปี 2556 เป็ นประมาณ 139
โรงในปจั จุบนั โดยเปิดดําเนินการจํานวน 120 โรง ทําให้กาํ ลังการผลิตรวมของโรงสกัดมีประมาณ 30 ล้านตัน-ผลปาล์มสดต่อปี
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นับว่ายังคงสูงกว่าปริมาณผลปาล์มสดทีอ่ อกสูต่ ลาดในปี 2560 ที่ 15 ล้านตันเป็ นอย่างมาก จะเห็นว่าอัตราการใช้กําลังการผลิต
ของโรงสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบอยู่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานมีอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อ
เสถียรภาพราคาและคุณภาพของผลปาล์มสด ซึง่ เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มของประเทศไทย
2. โรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม : ประเทศไทยมีโรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมปลายนํ้าจํานวน 17 แห่ง มีกําลัง
การผลิตทัง้ สิ้น ประมาณ 2.5 ล้า นตัน-วัตถุ ดิบต่อปี และอัตราการใช้กํา ลัง การผลิตอยู่ท่ีป ระมาณร้อยละ 70 ถึงแม้จํานวน
ผูป้ ระกอบการจะเพิม่ ขึน้ จํานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับโรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ เนื่องจากเป็ นการลงทุนทีต่ อ้ งใช้เงินทุนสูง และ
ต้องอาศัยความรูค้ วามชํานาญและเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มเริม่ มีความรุนแรงมาก
ขึน้ ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา โดยผูป้ ระกอบการรายใหม่มกั ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคามาทําการตลาด
3. เนยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณ์วา่ อัตราการใช้กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะตํ่ากว่าร้อยละ 50 ใน
ปจั จุบนั มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจนี้อยูป่ ระมาณ 4 - 5 ราย โดยบริษทั มีสว่ นแบ่งทางการตลาดสูงสุดในส่วนของธุรกิจเบ
เกอรีส่ าํ หรับร้านค้าปลีก

คาดการณ์ปริ มาณและแนวโน้ มราคานํ้ามันปาล์มปี 2561
พื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ ามันในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยปี ละประมาณ 3 แสนไร่ จากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์ม
นํ้ามันโดยการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก โดยเฉพาะการโค่นล้มยางพารามาเป็ นการปลูกปาล์มนํ้ ามันทดแทนอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากวิกฤติราคายางตกตํ่าเป็ นเวลาติดต่อกัน เหตุผลดังกล่าวทําให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
นอกจากนัน้ ปจั จัยจากสภาพอากาศย้อนหลังไปประมาณ 2 ปี ทผ่ี ่านมา จะส่งผลดีต่อผลผลิตในปี ปจั จุบนั เป็ นอย่างมาก ดังนัน้
ในปี 2561 คาดว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มนํ้ามันจะออกสูต่ ลาดมากขึน้ ต่อเนื่องจากปี 2560 เป็ นประมาณ 14 ล้านตัน
และส่งผลให้ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบอยูท่ ป่ี ระมาณ 2.5 ล้านตัน
ในปี 2561 คาดว่าความต้องการใช้น้ํ ามันปาล์มเพื่อการบริโภคในประเทศจะมีประมาณ 1 ล้านตัน สําหรับความ
ต้องการใช้น้ํามันปาล์มเพือ่ ผลิตไบโอดีเซล คาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านตันเช่นกัน แต่ทงั ้ นี้ ยังคงขึน้ อยูก่ บั ราคานํ้ามันปิ โตรเลียม
ราคานํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศ และปริมาณนํ้ามันปาล์มคงเหลือในประเทศเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าราคานํ้ามัน
ปิ โตรเลียมมีแนวโน้มทีจ่ ะทรงตัวอยู่ในระดับไม่เกิน 65 - 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2561 จึงมีความเป็ นไปได้สงู ว่า
สัดส่วนการผสมนํ้ ามันปาล์มในนํ้ ามันดีเซลจะยังคงอยู่ท่รี อ้ ยละ 7 ตลอดทัง้ ปี ซึ่งเป็ นระดับส่วนผสมที่สงู สุดแล้ว ส่วนแนวทาง
การเพิม่ ส่วนผสมดีเซลเป็ นบี 10 ให้มผี ลเร็วขึน้ ใน 1 - 2 ปี ก็ยงั คงเป็ นไปได้ยาก ดังนัน้ สถานการณ์ ปริมาณนํ้ ามันปาล์มดิบ
คงเหลือสะสมในประเทศจึงจะยังคงอยูใ่ นระดับสูงต่อไปในปี 2561 โดยเฉพาะครึง่ ปี แรก การส่งออกนํ้ามันปาล์มดิบจึงดูเหมือน
จะเป็ นวิธเี ดียวทีจ่ ะสามารถระบายสต๊อกสะสมภายในประเทศได้
ในขณะที่ผ ลผลิต นํ้ า มัน ปาล์ม ของโลกปี 2561 จะอยู่ใ นระดับสูงเช่น กัน กระทรวงเกษตรสหรัฐ อเมริก า (USDA)
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ 66.87 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก 62.29 ล้านตันในปี 2560 ร้อยละ 7.35 เนื่องจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ได้แก่
อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับ
สภาพภูมอิ ากาศทีเ่ อือ้ อํานวย
ดังนัน้ การบริหารจัดการสต๊อกนํ้ามันปาล์มดิบภายในประเทศในปี 2561 จึงเป็ นอีกความท้าทายทีภ่ าครัฐจําเป็ นต้อง
ดํา เนิ น การอย่า งบูร ณาการ มีแ ผนงานและมาตรการรองรับ ที่ช ดั เจนและสอดคล้อ งกัน ของแต่ ละหน่ ว ยงาน เพื่อ สามารถ
แก้ปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์
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โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคานํ้ามันปาล์มดิบในประเทศในปี 2561 คาดว่าจะสอดคล้องและใกล้เคียงกับราคา
นํ้ ามันปาล์มดิบตลาดโลก โดยอยู่ท่รี ะดับ 19 - 20 บาท/กิโลกรัม และราคาผลปาล์มสดที่ประมาณ 3.50 - 4.00 บาท/กิโลกรัม
ตราบใดทีร่ าคานํ้ามันปิ โตรเลียมโดยเฉลีย่ ทรงตัวอยูใ่ นระดับไม่เกิน 65 - 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคานํ้ามันปาล์ม
ดิบในตลาดโลกโดยเฉลีย่ ในปี 2561 คาดว่าจะอยูท่ ป่ี ระมาณ 2,500 - 2,600 ริงกิตต่อตัน (2560 : 2,703 ริงกิตต่อตัน) อย่างไร
ก็ตาม ยังมีปจั จัยแปรผันอีกหลายปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อราคานํ้ามันปาล์ม เช่น ราคานํ้ ามันถัวเหลื
่ อง, อัตรา
แลกเปลี่ยน, อุปสงค์อุปทานของประเทศอินเดีย จีน และสหภาพยุโรป, กระแสการต่อต้านนํ้ ามันปาล์มจากสหภาพยุโรปและ
อเมริกา, การปรับเปลีย่ นแผนการใช้ไบโอดีเซลเพือ่ เป็ นพลังงานทางเลือก เป็ นต้น

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมนํ้ามันพืช
จากทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น ปจั จุบนั ประเทศไทยยังมีปญั หาเรือ่ งผลปาล์มสดทีไ่ ม่พอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการผลิต
ของโรงสกัดนํ้ามันปาล์มทัง้ 139 โรงงาน นับว่าเป็ นปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดการแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มสดจากเกษตรกรเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตต่อหน่ วยให้มากทีส่ ุด ทําให้บางครัง้ ไม่ได้ให้ความสําคัญของคุณภาพวัตถุดบิ เท่าทีค่ วร นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยที่
ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ อันจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลปาล์มสดทีจ่ ะออกสูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาล อีกทัง้ ปจั จัย
ภายนอก ได้แก่ ราคาตลาดโลก ราคานํ้ามันพืชชนิดอื่นทีท่ ดแทนกันได้ รวมถึงราคานํ้ามันปิ โตรเลียม ก็มบี ทบาทสําคัญในการ
กําหนดราคานํ้ามันปาล์มดิบภายในประเทศเช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ ความผันผวนของราคานํ้ามันปิ โตรเลียม รวมถึงนโยบาย
การแทรกแซงของภาครัฐ ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างราคานํ้ ามันปาล์มดิบของไทย ทําให้ยากต่อการคาดการณ์
ทิศทาง
ดังนัน้ การมองแนวโน้มของอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มเรื่องของการพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคง
เป็ นคําถามว่าจะสามารถทําได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอย่างเป็ นระบบเพื่อทําให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมา
อีกหลายประเภทต้องอาศัยการลงทุนสูง เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scales) แม้ว่าในปจั จุบนั อุปทาน
ส่วนเกินของนํ้ามันปาล์มทีเ่ หลือจากการบริโภค-อุปโภคขัน้ พืน้ ฐานในประเทศเริม่ มีมากขึน้ แต่การผันผวนของปริมาณและราคา
นํ้ามันปาล์ม ยังคงเป็ นปญั หาและอุปสรรคสําคัญในการทําให้ตลาดมีดุลยภาพพร้อมสําหรับการพัฒนาในลําดับต่อไป
การเปิ ดเสรี AEC นัน้ จะเป็ นเครือ่ งมือในการบรรเทาภาวะความผันผวนของตลาดนํ้ามันปาล์มในประเทศได้ ในระยะยาว
บริษทั ยังตระหนักถึงความมีศกั ยภาพและกลไกตลาดของ AEC ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มของไทยให้เติบโตอย่าง
ยังยื
่ น เนื่องจาก AEC สามารถเพิม่ โอกาสในการพัฒนาและการต่อยอดไปสูอ่ ุตสาหกรรมปลายนํ้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีร่ ะดับสูง ซึ่ง
เป็ นโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพือ่ การประหยัดต่อขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล
อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อุตสาหกรรมผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เป็ นอุตสาหกรรมทีต่ ่อเนื่องจากการผลิตนํ้ามันปาล์ม ซึง่ ใช้เป็ นวัตถุดบิ ที่
สําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงงานทําขนมปงั โรงงานทําขนมขบเคีย้ ว ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูด ซึง่ จากที่
ผ่านมา การเติบโตของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสม จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากการ
ประมาณการของบริษทั
การขยายตัวของการบริโภคเนยเทียมและไขมันพืชผสมอยูใ่ นอัตราทีส่ งู กว่าอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP GROWTH) ของประเทศไทย ซึง่ โดยทัวไปจะมี
่
ยอดขายทีส่ งู ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ
ปี ซึง่ เป็ นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ
แต่จากกระแสความนิยมบริโภคเบเกอรีก่ ําลังมาแรง เนื่องจากเป็ นสินค้าทีห่ าซือ้ ง่าย สะดวกต่อการทานและการพกพา
ประกอบกับกระแสนิยมในเบเกอรีส่ ไตล์ยุโรป ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, เกาหลี ทีม่ คี วามแปลกใหม่ และหน้าตาสวยงาม ได้หลังไหลเข้
่
า
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มาในประเทศไทย ถือเป็ นการสร้างกระแสให้เบเกอรี่เป็ นที่นิยมมากยิง่ ขึ้น ส่งผลให้มผี ู้ประกอบการรายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ร้านเบเกอรี่ รวมถึงร้านกาแฟหลากสไตล์เกิดขึ้นมากมายตลอด 2-3 ปี ท่ผี ่านมา ยิง่ ส่งเสริมให้ธุรกิจเบเกอรี่ในประเทศไทย
เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยบริษทั ได้มุ่งเน้นในการสร้างความแตกต่าง ควบคู่กบั การคัดสรรวัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพ ซึ่งเป็ นสิง่
สําคัญในการสร้างความจดจํา และดึงดูดความสนใจของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั นอกจากนี้ จากการ
ทีผ่ ลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืชผสม เป็ นอุตสาหกรรมทีต่ ่อเนื่องจากการผลิตนํ้ามันปาล์ม ส่งผลให้บริษทั มีความได้เปรียบ
คู่แข่งขันรายอื่นๆ ในการจัดการปญั หาด้านด้านการกําหนดราคา และควบคุมระยะเวลาในการจัดส่งวัตถุดบิ ได้อย่างมี
เสถียรภาพ
ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของบริษทั ในเรื่องกําลังการผลิตและความสามารถในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ทีม่ คี ุณภาพต่างกันในช่วงเวลาอันจํากัด ทําให้บริษทั สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทัวถึ
่ งทันตามกําหนดเวลา เนื่องจากการ
จําหน่ ายสินค้าประเภทนี้ขน้ึ อยู่กบั เทศกาล นอกจากนี้เทคโนโลยีท่ใี ช้ในการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัตทิ ก่ี ําหนดโดยลูกค้า และรวมถึงความสมํ่าเสมอของคุณภาพของสินค้า ก็ยงั
เป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญของการแข่งขันในอุตสาหกรรมอีกด้วย
อุตสาหกรรมผักและผลไม้
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรูปในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ท่ปี ระมาณ 2,100 ล้านบาท
เติบโตขึน้ ร้อยละ 2.7 จากปี ก่อนหน้า ปจั จัยทีส่ นับสนุ นการเติบโตนี้มาจากการทีก่ ลุ่มคนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจกับสุขภาพ
ของตนเอง และศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับโภชนาการอาหารมากขึน้ เพราะต้องการหลีกหนีจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการ
รับประทานอาหารทีไ่ ม่ดตี ่อสุขภาพ ผักและผลไม้จงึ เป็ นตัวเลือกทีข่ าดไม่ได้สาํ หรับกลุ่มรักสุขภาพ ทีต่ ้องการบริโภคอาหาร
เพื่อประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลให้ผกั และผลไม้แปรรูปเกาะกระแสความต้องการนี้ไปด้วย ประกอบกับสังคมในยุคปจั จุบนั ที่
ผูบ้ ริโภคไม่มเี วลาในการประกอบอาหาร หรือเลือกซื้อผักและผลไม้สดมารับประทาน ก็เป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีช่ ่วยให้หผูบ้ ริโภค
เลือ กซื้อผัก ผลไม้แ ปรรูป แทน อย่า งไรก็ต าม การเติบ โตของผลิตภัณฑ์ผ กั และผลไม้แ ปรรูป ในประเทศไทยยัง ไม่สูงนัก
เนื่องจากมีสนิ ค้าทดแทนในกลุ่มสุขภาพอยู่ในท้องตลาดค่อนข้างมาก เช่นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิก
อาหารกลุ่ม Free From หรือแม้แต่ผกั และผลไม้สดที่หาซื้อได้ง่าย และเป็ นที่คุ้นเคยของคนไทยมายาวนาน ดังนัน้
ผูป้ ระกอบการจึงจําเป็ นต้องมีการปรับตัวด้วยการเร่งพัฒนาสินค้าหรือการสร้างจุดเด่นของสินค้า เช่นความสะดวกในการเก็บ
รักษาและสามารถรับประทานได้ตลอดทัง้ ปี หรือชูจุดเด่นในเรื่องของสุขภาพ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดสินค้า
ทดแทน
ผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรูปสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ
1. กลุม่ ผักและผลไม้แปรรูปทีเ่ ก็บในอุณภูมหิ อ้ ง (Shelf Stable Fruit and Vegetables) คือ ผักหรือผลไม้ทฝ่ี า่ นการฆ่า
เชือ้ และสามารถเก็บรักษาได้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลานาน มีมลู ค่าอยูท่ ่ี 1,533 ล้านบาท
2. กลุม่ ผักและผลไม้แปรรูปแช่แข็ง (Frozen Processed Fruit and Vegetables) มีมลู ค่าอยูท่ ่ี 567 ล้านบาท
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- เครื่องดื่มนํ้าผลไม้
ตลาดนํ้าผลไม้พรีเมีย่ มปรับตัวรับกนะแสสุขภาพ-ภาษีน้ําตาล รุกตลาดหวานน้อย-แคลอรีต่าํ แข่งเปิ ดตัวสินค้าใหม่ 35 รายการต่อปี เดินหน้ าเติมสินค้าเพื่อสุขภาพไม่หยุด ในช่วงที่ผ่านมาตลาดนํ้ าผลไม้มูลค่า 14,000 ล้านบาทในภาพรวม
ตลอดจนกลุ่มสินค้าของนํ้ าผลไม้พรีเมี่ยมที่มมี ูลค่า 5,000 ล้านบาท ค่อนข้างทรงตัว จากภาพรวมเศรษฐกิจและกําลังซื้อที่
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เกิดขึน้ เพื่อสร้างการเติบโตให้กบั ยอดขายจึงต้องมีการออกสินค้าใหม่ออกมากระตุน้ ประกอบกับกิจกรรมตลาด การสื่อสารที่
ต้องทําอย่างต่อเนื่อง ตลาดนํ้ าผลไม้ยงั มีโอกาสจากกลุ่มสินค้าทีม่ แี คลอรีต่ํา และนํ้าตาลน้อย แม้จะมีขนาดตลาดไม่ใหญ่มาก
77 ล้านบาท แต่มศี กั ยภาพเติบโตสูง โดยคาดว่าตลาดจะมีมลู ค่าสูงถึง 500 ล้านบาท
นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าวยังได้รบั สัญลักษณ์เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ หรือ Healthier Choice ซึง่ เป็ นการการันตี
จากมูลนิธสิ ง่ เสริมโภชนาการ สอดคล้องไปกับนโยบายของภาครัฐทีพ่ ยายามผลักดันเรื่องการบริโภคนํ้าตาล ตลอดจนมีปริมาณ
นํ้าตาลน้อย จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์เสียภาษีความหวาน ตาม พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้เมื่อเดือนกันยายนทีผ่ ่านมา
ทีท่ าํ ให้เครือ่ งดื่มทุกชนิดทีม่ ปี ริมาณนํ้าตาลสูงกว่า 6 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลติ ร จะมีภาระภาษีเพิม่ ขึน้ และในอนาคตก็จะมีการ
พัฒนาสินค้าในกลุม่ เครือ่ งดื่มทางเลือกเพือ่ สุขภาพ มีน้ําตาลน้อย และได้รบั สัญลักษณ์ Healthier Choice ออกมาเรื่อยๆ เพื่อรับ
กับกระแสของผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจกับสุขภาพมากขึน้ และภาษีความหวาน แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนํ้าผลไม้ 100% ที่เข้าข่าย
เกณฑ์ตอ้ งเสียภาษีความหวาน ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนเล็กน้อย แต่ยงั ไม่มแี ผนปรับราคาขึน้ โดยอาจจะไปปรับลดต้นทุนใน
ด้านอื่นแทน เช่น การผลิต ฯลฯ
- เครื่องดื่มกาแฟกระป๋อง
ข้อมูล ณ ปี 2560 ตลาดกาแฟมีมลู ค่ารวม 45,000 ล้านบาท ยังคงหอมกรุน่ ไปทัวทุ
่ กกลุ่มสินค้า รวมถึงกาแฟกระป๋อง
พร้อมดื่มซึ่งมีมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท โดยตราสินค้า เบอร์ด้ี ของ อายิโนะโมะโต๊ะ และ เนสกาแฟ ของ เนสท์เล่ยงั
เคลื่อนไหวรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้เหนียวแน่น ควบคู่กบั การขยายฐานลูกค้าใหม่เพื่อปลุกยอดขายให้เติบโตต่อเนื่อง พร้อมๆ
กับการตบเท้าเข้ามาของผูแ้ ข่งขันรายใหม่เป็ นระยะๆ
ปจั จุบนั ตลาดกาแฟกระป๋องมีมลู ค่ากว่า 12,000 ล้านบาท มีผเู้ ล่นหลัก อาทิ เบอร์ด้ี ครองส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 70
และผูเ้ ล่นอื่นๆ ร้อยละ 30 อาทิ เนสกาแฟ, คาราบาว, ดาวคอฟฟี่, โกปี โก้ ฯลฯ โดยภาพรวมในตลาดขณะนี้ได้รบั ผลกระทบ
จากภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ทีป่ ระกาศบังคับใช้ไปเมื่อ 16 กันยายน 2560 ทีผ่ ่านมา ทีเ่ รียกเก็บภาษีจากสินค้าประเภทกาแฟ
พร้อมดื่มร้อยละ 10 ของราคาขายปลีกแนะนํา และภาษีตามปริมาณความหวาน จากก่อนหน้าทีไ่ ม่เคยเสียภาษีดงั กล่าวมาก่อน
ทําให้ผผู้ ลิตแต่ละรายมีตน้ ทุนสูงขึน้ จนต้องปรับราคาของสินค้าขึน้ ไปตามๆ กัน เฉลีย่ 2-3 บาทต่อกระป๋อง โดยผูน้ ําตลาดอย่าง
เบอร์ด้ี ปรับราคาจาก 13 บาทเป็ น 15 บาท, คาราบาว ปรับจาก 10 บาท เป็ น 12 บาท เป็ นต้น ทําให้ผู้ประกอบการต้อง
ออกมากระตุน้ บรรยากาศการจับจ่ายด้วยการทําโปรโมชันกั
่ นเป็ นระยะ
อุตสาหกรรมซอส และเครื่องปรุงรส
คนไทยให้ความสําคัญกับอาหารการกินจนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ อาหารไทย
ยังติดอันดับอาหารยอดนิยมจากนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
โดยเสน่หข์ องอาหารไทย คือ อาหารทีม่ รี สชาติเข้มข้น มีหลายรสชาติใน
จานเดียวกัน ขึน้ กับส่วนผสมและเครือ่ งปรุงทีห่ ลากหลาย ทําให้อาหารไทยแต่ละจานมีรสชาติเฉพาะตัว จึงไม่เป็ นทีน่ ่าแปลกใจ
หากตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศปี 2560 ทีผ่ ่านมาจะมีมลู ค่าสูงถึง 40,400 ล้านบาท และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี
อัตราขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 5.6 ต่อปี เพิม่ ขึน้ จาก 5 ปี ก่อนหน้า ทีม่ ลู ค่า 32,429 ล้านบาท จากปจั จัยสนับสนุ นหลายประการ
อาทิ การปรุงอาหารของคนไทยนิยมใช้สงิ่ ปรุงรสหลากหลายประเภทมากขึน้ จากเดิมทีใ่ ช้เพียงนํ้าปลาและซอสถัวเหลื
่ องเป็ น
หลัก ประกอบกับอาหารไทยมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆ หรือดัดแปลงเมนูให้หลากหลายมาขึน้ รวมถึงรูปแบบการใช้ชวี ติ ทีม่ ุง่ เน้น
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ความสะดวกและรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่ การปรุงอาหาร ทําให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงอาหารมีการวิจยั และ
พัฒนาเครื่องปรุงรสอาหารให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ การเติบโตของ
ธุรกิจ HORECA ก็ม ี ส่วนสําคัญ ช่วยให้ตลาดเครื่องปรุงเติบโตด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเทีย่ วซึง่ รัฐบาลให้การส่งเสริม
และสนับสนุนอย่างมาก เนื่องจากเป็ นภาคธุรกิจทีม่ สี ว่ นสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
แม้วา่ ปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเริม่ ฟื้นตัว แต่ผบู้ ริโภคยังคงระมัดระวังในการใช้จ่าย ทําให้ผปู้ ระกอบการต้อง
ปรับตัวเพือ่ กระตุน้ ยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์ดา้ นราคายังคงถูกนํามาใช้ เพื่อให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้าได้
ง่ายขึน้ ควบคู่กบั การปรับลดขนาดบรรจุเพื่อให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าราคาไม่แพง ส่งผลให้มลู ค่าตลาดเครื่องปรุงรสปี 2560 เติบโต
ร้อยละ 5.8 เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
จํานวนคู่แข่งขัน และขนาดของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์นํ้ามันปาล์ม
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มนํ้ามันในประเทศไทยส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตจังหวัดกระบีม่ ากทีส่ ดุ 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 และ
โรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์ โดยโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นเขตภาคใต้ มีจาํ นวน 136 โรงงาน มีกําลัง
การผลิตรวมประมาณ 30 ล้านตันทะลายปาล์มสดต่อปี
สําหรับโรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจาํ นวน 17 โรงงาน มี
กําลังการผลิตรวมประมาณ 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

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
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บริษทั ทําธุรกิจในอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 43 ปี และบริษทั ยังได้มกี ารพัฒนาเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูต่ ลอดเวลา จึงทําให้บริษทั มีสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
สูง รวมไปถึงการขยายกําลังการผลิตทีบ่ ริษทั เตรียมไว้รองรับกับการเปิ ดเสรีทางการค้า การปรับปรุงระบบการผลิตในส่วนของ
แผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสมจากระบบ Manual สูร่ ะบบ Automation ตลอดจนมีแผนงานปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในขบวนการผลิตนํ้ ามันปาล์มดิบที่โรงงานจังหวัดตรัง การผ่านการรับรองระบบประกันคุณภาพด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร (HACCP) ระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing
Practices) และการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 อีกทัง้ บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
Kosher ซึ่งเป็ นระบบคุณภาพมาตรฐานด้านอาหารของชาวยิวในปี 2549 โดยจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งออกของ
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
ติดตามปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสูต่ 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 ่องทางการกระจายสินค้าในลักษณะเดียวกัน
ทําให้บริษทั สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถลดค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานได้อกี 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 2558

ปี 2559

ปี 2560

394,200
34,445

394,200
34,445

394,200
34,445

154,435
7,677

102,454
5,711

101,921
7,334

39
22

26
17

26
21

(6)
(8)

(34)
(26)

(1)
28

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 2558

ปี 2559

ปี 2560

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

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

368,650
236,520
43,800
35,040

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

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

174,133
94,062
17,834
13,763

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

49
47
34
39

41
34
30
37

47
40
41
39

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

(3)
4
(19)
3

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

16
15
34
7

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 นผู้ผลิตผัก 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 ที่สาํ คัญในการผลิตนํ้ ามันปาล์ม คือ ผลปาล์มสด ผลของปาล์มนํ้ ามันจะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วนที่ให้
นํ้ามัน คือ ส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อของผล (Pericarp) ให้น้ํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) และส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อในของเมล็ดในปาล์มให้
นํ้ามันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Oil) อัตราการให้น้ํามันจะมีมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั พันธุ์ ปริมาณนํ้าฝน การบํารุงรักษา และ
กรรมวิธใี นการสกัด โดยเฉลีย่ แล้วเนื้อของผลปาล์มจะมีน้ํามันอยู่รอ้ ยละ 17-20 ส่วนเมล็ดในปาล์มจะมีน้ํามันอยูร่ อ้ ยละ 40-45
นํ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) ทีส่ กัดได้จากผลปาล์มสดยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากมีสงิ่ เจือปนในนํ้ามัน
เช่น เศษผง กาก กลิน่ เป็ นต้น จึงต้องนําไปผ่านขัน้ ตอนการกลัน่ เพื่อให้ได้น้ํามันปาล์มบริสทุ ธิ ์ (Refined Oil) ก่อน จึงจะใช้
บริโภคหรือใช้ในอุตสาหกรรมได้
ปจั จุบนั ประเทศไทยมีพน้ื ทีเ่ พาะปลูกปาล์มนํ้ามันทีใ่ ห้ผลผลิตแล้วประมาณ 4.9 ล้านไร่ โดยร้อยละ 90 ของพืน้ ทีป่ ลูก
ทัง้ หมดอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง แนวโน้ มพื้นที่การปลูกปาล์มนํ้ ามันจะขยายอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในเขตพืน้ ที่ภาคกลาง 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 รับซือ้ ผลปาล์มสดป้อนเข้าสูโ่ รงงานสกัดของบริษทั ทีจ่ งั หวัดตรัง เพื่อผลิตเป็ นนํ้ามันปาล์มดิบ และป้อนเข้า
สูโ่ รงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมบางปู
นํ้ามันปาล์มดิบทีใ่ ช้ผลิตผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ส่วนหนึ่งได้จากโรงงานสกัดของบริษทั ทีจ่ งั หวัดตรัง และส่วนหนึ่ง
ได้จากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่มกี ารซื้อวัตถุดบิ จากผู้
จําหน่ายวัตถุดบิ รายใดๆ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมด
2.

ผักและผลไม้

วัตถุดบิ หลักในส่วนของผลิตภัณฑ์ผกั ได้แก่ ข้าวโพด ซึง่ บริษทั มีการส่งเสริมการเพาะปลูก โดยมอบเมล็ดพันธุใ์ ห้แก่
เกษตรกร พร้อมรับประกันราคารับซื้อผลผลิต ทัง้ นี้เพื่อช่วยเหลือและแนะนํ าเกษตรกรในการเพาะปลูก เพื่อให้ผลผลิตมี
คุณภาพตามที่บริษทั ต้องการ นอกจากนี้บริษทั ยังมีพ้นื ที่ปลูกข้าวโพดของตนเองอยู่ในจังหวัดลําปาง สําหรับผลิตและป้อน
วัตถุดบิ ทีไ่ ด้คุณภาพเข้าสูโ่ รงงานอีกด้วย
ในส่วนของผลไม้ และนํ้ ามะพร้าว บริษทั มีการรับซื้อวัตถุดบิ ดังกล่าวตามฤดูกาลจากตัวแทนเกษตรกร ในราคาตาม
ท้องตลาด
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- สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ถึงแม้วา่ ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันแต่การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากปาล์มนํ้ามัน
ยังคงเป็ นไปอย่างจํากัด เนื่องจากไม่มวี ตั ถุดบิ มากพอที่จะป้อนโรงงานอุตสาหกรรมตลอดทัง้ ปี ดังนัน้ นํ้ ามันที่ผลิตได้จะถูก
นํ าไปใช้เพื่อการบริโภคเกือบทัง้ หมด โดยส่วนหนึ่งนํ าไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล การพัฒนาปาล์มนํ้ ามันให้ได้ผลผลิตสูง
จําเป็ นต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธแี ละเป็ นระบบ โดยเฉพาะการจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน ซึ่งเป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้เงินลงทุนสูง
และเป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนัน้ หากพิจารณาโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันของไทยจะพบว่ายังด้อยกว่า
ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ในทุกระดับการผลิต นับตัง้ แต่คุณภาพผลผลิตปาล์มสด จนถึงขัน้ ตอนการผลิตนํ้ามัน
ปาล์ม เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็ นประเทศทีม่ กี ารพัฒนาปาล์มนํ้ามันมานาน โดยได้พฒ
ั นาพันธุป์ าล์ม ขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป นอกจากนี้ทางการมาเลเซียยังให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันในประเทศอย่างครบ
วงจร โครงสร้างการปลูกปาล์มของประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย ผูป้ ลูกปาล์มนํ้ามันรายใหญ่ทงั ้ ภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 90
มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มนํ้ามันเกือบครึง่ หนึ่งของประเทศและมีผลผลิตเฉลีย่ 3-4 ตันต่อไร่ต่อปี ซึง่ สามารถป้อนวัตถุดบิ ให้กบั โรงงาน
สกัดนํ้ ามันปาล์มดิบและโรงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มบริสุทธิ ์ ตลอดจนอุตสาหกรรมแปรรูปได้อย่างสมํ่าเสมอตลอดทัง้ ปี ทําให้ม ี
ต้นทุนตํ่าทัง้ ต้นทุนการผลิตผลปาล์มสดและต้นทุนการสกัดนํ้ามันปาล์ม หากเปรียบเทียบกับผูป้ ลูกปาล์มนํ้ามันของประเทศไทย
ร้อยละ 90 เป็ นเกษตรกรรายย่อย ที่ปลูกกันตามธรรมชาติแบบกระจัดกระจายไม่มกี ารควบคุม พันธุ์ปาล์มนํ้ ามันที่ใช้ไม่ม ี
คุณภาพ และขาดการจัดการสวนปาล์มนํ้ามันตามหลักวิชาการทีถ่ ูกต้อง ทําให้ผลผลิตทีไ่ ด้มคี ุณภาพไม่เหมาะสม มีปริมาณการ
ผลิตปาล์มนํ้ ามันไม่เพียงพอสําหรับป้อนภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และทําให้มตี ้นทุนการผลิตสูง นอกจากนี้เปอร์เซ็นต์
นํ้ามันทีไ่ ด้รบั ค่อนข้างตํ่าเพียงร้อยละ 13-18 ในขณะทีม่ าเลเซียได้รบั ร้อยละ 20-22 อีกทัง้ พืน้ ทีป่ ลูกบางส่วนไม่มศี กั ยภาพทํา
ให้ได้ผลผลิตตํ่า พืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมต่อการปลูกปาล์มต้องมีปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ ปี ละ 1,800-2,000 ม.ม.ต่อปี และไม่ควรมีสภาพ
แห้งแล้งเกิน 2 เดือน แต่พน้ื ทีป่ ลูกปาล์มของไทยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ เพียงปี ละ 1,800 ม.ม. นอกจากนี้การใช้ป๋ ุยก็อยูใ่ นอัตรา
ตํ่า เนื่องจากขาดเงินทุนและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา การกําจัดศัตรูพชื โรค แมลง ทําให้ผลผลิตปาล์มสดทีไ่ ด้มคี ุณภาพไม่
เหมาะสมและมีปริมาณไม่เพียงพอป้อนโรงงาน จากข้อจํากัดของวัตถุดบิ ส่งผลต่อเนื่องทําให้ตน้ ทุนการผลิตนํ้ามันบริสุทธิ ์ของ
ไทยสูงกว่าของมาเลเซีย
ในปจั จุบนั การผลิตไบโอดีเซลเพื่อเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนและลดการพึง่ พิงการใช้น้ํามันปิ โตรเลียม ทําให้มคี วาม
ต้องการในนํ้ามันปาล์มขยายตัวขึน้ ส่งผลให้ในบางช่วงเวลาอาจเกิดการแย่งชิงวัตถุดบิ ระหว่างผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมนํ้ามันพืช
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากนํ้ามันปาล์ม และผูผ้ ลิตไบโอดีเซล ซึง่ อาจเกิดผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันในวงกว้าง
ในส่วนของวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ น ผัก และผลไม้ เป็ นผลิตผลทางการเกษตรเช่นเดียวกับผลปาล์มสด ดังนัน้ ปริมาณผลผลิต
และคุณภาพ จึงขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและราคาในการจัดจําหน่าย
- การใช้วสั ดุทดแทน
เนื่องจากบริษทั มีโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบเป็ นของตนเอง ซึง่ ใช้วตั ถุดบิ หลัก คือ ผลปาล์มสด ในการสกัดเป็ นนํ้ามัน
ปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบเพือ่ ป้อนเข้าสูโ่ รงงานกลันนํ
่ ้ ามันปาล์มทีน่ ิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้ประมาณร้อยละ 20-25
ของการใช้น้ํ ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบทัง้ หมด เครื่องจักรของโรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิบดังกล่าว นอกจากจะใช้ผล
ปาล์มสดเป็ นวัตถุดบิ แล้ว ไม่สามารถใช้วตั ถุดบิ ชนิดอื่นๆ ทีจ่ ะให้ผลผลิตในรูปของนํ้ามัน
่ ้ ามัน ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมบางปูนนั ้ มีวตั ถุดบิ หลัก คือ นํ้ามันปาล์มดิบ ซึง่ เครื่องจักรดังกล่าว
ในส่วนของโรงงานกลันนํ
บริษทั สามารถใช้กลันนํ
่ ้ ามันชนิดอื่นๆ ได้ เช่น นํ้ามันถัวเหลื
่ อง นํ้ ามันมะพร้าว นํ้ ามันเมล็ดในปาล์ม นํ้ามันข้าวโพด และนํ้ามัน
เมล็ดดอกทานตะวัน เป็ นต้น
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- จํานวนผูจ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบ
โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบมีทงั ้ หมดประมาณ 139 โรงงาน กระจายตัวอยูใ่ กล้แหล่งปลูกปาล์มในภาคใต้ เช่น กระบี่ สุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง โดยในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา มีการเพิม่ ขึ้นของโรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มมากกว่า 30 โรงงาน และ
โรงงานที่ม ีอยู่เดิมก็ม ีการขยายกํา ลังการผลิต สาเหตุ ท่ีโรงงานสกัดนํ้ า มันปาล์ม ดิบจะกระจายอยู่ใ กล้แ หล่ง ปลูกปาล์ม นัน้
เนื่องจากเมื่อตัดผลปาล์มสดจากต้นจะต้องส่งโรงงานสกัดนํ้ามันภายใน 24 ชัวโมง
่
หากปล่อยทิง้ ไว้จะทําให้น้ํามันทีส่ กัดได้ม ี
ปริมาณและคุณภาพลดลง
โรงงานสกัดขนาดใหญ่จะสกัดนํ้ามันด้วยวิธแี ยกเนื้อและเมล็ดออกจากกัน เพราะคุณภาพนํ้ามันปาล์มดิบทีไ่ ด้จะสูงกว่า
วิธสี กัดทัง้ ผลโดยรวมเนื้อและเมล็ด ซึง่ ใช้กนั มากในโรงงานสกัดขนาดเล็ก แต่ตน้ ทุนการผลิตก็สงู กว่า อีกทัง้ นํ้ามันทีไ่ ด้จะเป็ น
่
เป็ นนํ้ ามันบริสุทธิ ์ใน
นํ้ ามันผสมระหว่างนํ้ ามันจากเนื้อปาล์มและนํ้ ามันจากเมล็ดในปาล์ม ทําให้เป็ นการยากที่จะกลันแยกให้
ขัน้ ตอนต่อไป นํ้ามันปาล์มทีผ่ า่ นกระบวนการนี้จงึ มีคุณภาพตํ่าและราคาตํ่ากว่านํ้ามันทีไ่ ด้จากการสกัดแยกเนื้อและเมล็ด
- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2560 บริษทั มีสดั ส่วนการซือ้ วัตถุดบิ จากต่างประเทศมีมลู ค่าคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.4 ของมูลค่าการซือ้ วัตถุดบิ
ทัง้ หมด
ข. ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
่ ้ ามันปาล์มบริสทุ ธิ ์นัน้ บริษทั มีวตั ถุดบิ หลักคือ
โรงงานกลันนํ
่ ้ามันปาล์มบริ สทุ ธิ์ ในกระบวนการผลิตทีโ่ รงงานกลันนํ
นํ้ามันปาล์มดิบ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 85 ของต้นทุนการผลิต ซึง่ วัตถุดบิ ดังกล่าวสามารถผลิตได้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
แม้กระทังผลพลอยได้
่
ของผลิตภัณฑ์ก็สามารถนํ ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อขายเป็ นสินค้าของบริษทั
ได้
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากวัตถุดบิ เหลือใช้จากกระบวนการผลิตของนํ้ามันปาล์ม จึงถือว่ามีน้อยมาก
และเนื่องจากโรงงานของบริษทั ตัง้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึง่ มีการนิคมอุตสาหกรรมเป็ นผูด้ แู ลควบคุมการปล่อย
ของเสียต่างๆ ออกจากโรงงาน ในกรณีของนํ้าเสียทางโรงงานก็มกี ารบําบัดนํ้าเสียในเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะมีการปล่อยนํ้าออกสูก่ าร
นิคมฯ และการนิคมฯ ก็มบี อ่ บําบัดนํ้าเสียขนาดใหญ่ก่อนปล่อยลงสูท่ ส่ี าธารณะอีกทีหนึ่ง ปจั จุบนั โรงงานไม่มปี ญั หาเรื่องควันดํา
หรือฝุน่ ละอองทีป่ ล่อยออกจากปล่องไอเสีย เนื่องจากโรงงานได้เปลีย่ นชนิดของเชือ้ เพลิงจากนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเตา มาใช้
ก๊าซธรรมชาติทงั ้ 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
ในส่วนของมลภาวะทางอากาศ ทางโรงงานมีการดําเนินการติดตัง้ Boiler 30 ตัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและลดปญั หา
การเผาไหม้ โดยมีการตรวจติดตาม Dust Particulate Emission เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายสิง่ แวดล้อม
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ด้านมลภาวะทางนํ้า โรงงานได้มกี ารวางแผนการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียทีอ่ อกจากกระบวนการผลิต รวมถึงนํ้าทิง้
จากการอุปโภคบริโภคจากบ้านพักพนักงาน ดังนี้
1. ควบคุมปริมาณการใช้น้ําในกระบวนการผลิตเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดนํ้าทิง้ เข้าสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสีย
2. มีการนํ านํ้ า Condensate จากทุกส่วนของโรงงานนํ ากลับเข้ามาใช้ ซึ่งสามารถลดการใช้น้ํ าที่ต้องเติมไปใน
กระบวนการผลิตและเป็ นการลดปริมาณนํ้าเสียทีเ่ กิดขึน้
3. ทําการสร้างรางรองรับนํ้ าฝนจากอาคารโรงงานเพื่อดึงนํ้ าจากส่วนนี้เข้าระบบนํ้ าดี เพื่อลดจํานวนนํ้ าทิ้งเข้าสู่
ระบบบําบัด
4. ติดตัง้ ระบบดักไขมันและตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเสียก่อนปล่อยสู่ระบบบําบัด ส่วนนํ้ามันทีไ่ ด้จากระบบ
ดักไขมันจะส่งกลับเข้าสูก่ ระบวนการผลิตใหม่
5. มีการใช้ประโยชน์น้ําทีผ่ า่ นการบําบัดแล้ว เช่น นํ้าเสียจากบ่อสุดท้ายไปรดสวนปาล์มของลูกค้า
6. มีการจัดการให้ผู้รบั ผิดชอบในการดูแลระบบบําบัด เช่น ดูแลสภาพบ่อบําบัด คันบ่อ รวมไปถึงการตรวจสอบ
ระดับนํ้า เพือ่ ควบคุมและดูแลมิให้น้ํามีการไหลออกสูภ่ ายนอกโรงงาน
7. มีการตรวจติดตามคุณลักษณะนํ้ าเสียและปริมาณนํ้ าเสียก่อนเข้าและออกสู่ระบบบําบัด โดยเก็บตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์พร้อมมีทป่ี รึกษาระบบบําบัด
8. นํ้าจากการอุปโภคบริโภคจากบ้านพักพนักงานจะนําเข้าสูร่ ะบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานทัง้ หมด มิให้มกี ารรัวไหล
่
ออกสูภ่ ายนอกโรงงาน
9. โรงงานมีแผนการขุดลอกบ่อบําบัดนํ้ าเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสามารถรองรับปริมาณนํ้ าเสียได้อย่าง
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 ง่ เสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย
ให้ได้รบั 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” จากสํานัก
มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (สมอ.)
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งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
-------ไม่ม-ี ------
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความผันผวนของราคานํ้ามันปาล์มและการแทรกแซงจากภาครัฐ
นํ้ ามันปาล์มดิบนับเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ซ่งึ มีราคาผันผวน บางช่วงเกิดปญั หาขาดแคลนหรือบางช่วงล้น
ตลาด ในปี 2560 ราคาเฉลีย่ รายเดือนแกว่งตัวอยูใ่ นช่วงกว้างระหว่าง 19.12 – 31.97 บาท/กิโลกรัม (2559 : 29.02 –
37.49 บาท/กิโลกรัม) โดยมีราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี ท่ี 24.88 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 22.13 จากปี 2559 ในขณะทีร่ าคา
เฉลีย่ ในตลาดโลกอยู่ท่ี 22.17 บาท/กิโลกรัม ความผันผวนของราคาในประเทศในระหว่างปี นบั เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อ
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษทั นอกจากนัน้ ในช่วงฤดูกาลที่มผี ลผลิตปาล์มนํ้ ามันออกสู่ตลาดในปริมาณ
มาก ปริมาณนํ้ ามันปาล์มดิบสะสมอยู่ในระดับสูง ทําให้ราคาผลปาล์มสดและนํ้ ามันปาล์มดิบลดลงอย่างมาก อาจ
นําไปสูเ่ หตุการณ์ประท้วงจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม จนหลายครัง้ ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดนํ้ามันปาล์ม
ในปี 2560 สํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ส.กกร.) ก็ยงั คงมีการกําหนดราคา
แนะนําขัน้ ตํ่าในการซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงทุกๆ รอบ 30 วัน (โดยประมาณ) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ยังออกประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2560
เรื่อง การกํา หนดหลัก เกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสิน ค้าผลปาล์ม นํ้ ามันตามอัตรานํ้ า มัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึ่งสร้างความสับสนและก่อให้เกิดปญั หาในทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกําหนดให้
ปรับราคารับซือ้ ผลปาล์มตามอัตรานํ้ามันทีส่ กัดได้
2. นํ้ามันปาล์มบรรจุขวดและผลปาล์มสดเป็ นสิ นค้าควบคุม
วัตถุดบิ หลักและสินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่ของบริษทั ถือได้ว่าเป็ นสินค้าควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นํ้ ามัน
ปาล์มบริสุทธิ ์ที่มขี นาดบรรจุต่ํากว่า 5 ลิตร ซึ่งราคาจําหน่ ายจะถูกกําหนดโดยกรมการค้าภายใน ทําให้บริษัทไม่
สามารถปรับราคาขึ้นได้โดยเสรีเพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดบิ ที่แท้จริงในช่วงที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นจากสาเหตุ
ผลผลิตขาดแคลนในบางฤดูกาล นอกจากนัน้ สินค้านํ้ามันปาล์มยังเป็ นสินค้าทีถ่ ูกควบคุมการนําเข้า ทําให้การบริหาร
จัดการสินค้าคงเหลือมีขอ้ จํากัด การกําหนดเพดานราคาจําหน่ายปลีกนํ้ามันปาล์มดังกล่าว ทําให้ผลประกอบการของ
ภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 คณะอนุ กรรมการปาล์มนํ้ามัน ได้จดั ทําร่างยุทธศาสตร์การปฏิรปู
ปาล์มนํ้ ามันและนํ้ามันปาล์มทัง้ ระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) โดยมีแผนที่จะยกเลิกการแทรกแซงตลาดปาล์ม
นํ้ามันและนํ้ามันปาล์มตัง้ แต่ปี 2565 และลอยตัวราคานํ้ามันปาล์มบรรจุขวดจากปจั จุบนั ทีม่ เี พดานสูงสุด 42 บาท/ขวด
ลิตร
3. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั มาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษทั ยังคง
ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณนํ้าฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสู่ตลาดในแต่ละ
ฤดูกาล ปจั จุบนั มีความผันแปรของภูมอิ ากาศเกิดขึน้ อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน บางปี เกิดอุทกภัยอย่างหนัก บางปี
ประสบภัย แล้ง ทํา ให้ป ริม าณผลผลิต ที่อ อกสู่ต ลาดมีค วามผัน ผวนในแต่ ล ะปี ห รือ ระหว่า งปี ซึ่ง อาจนํ า ไปสู่ก าร
แทรกแซงจากภาครัฐ
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4.

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1)

ทรัพย์สินถาวร

ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย มีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ประกอบธุรกิจ สวนปาล์มนํ้ามัน โรงสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและ
นํ้ามันเมล็ดในปาล์ม และโรงกลันนํ
่ ้ ามันปาล์ม ตลอดจนโรงงานผลิตผักผลไม้กระป๋องและนํ้าผลไม้ ดังนี้
มูลค่า
(ล้านบาท)

ประเภทการ
ถือครองสิ ทธิ์

1. ทีด่ นิ เนื้อที่ 38,724.14 ไร่ ของบริษทั ย่อย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทีด่ นิ ของบริษทั ย่อย

615.48
(14.64)

- โฉนด, นส.3ก, นส.3, นส.
2,สัญญาซือ้ ขาย,ภบท.5
และใบเสร็จรับเงิน

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

31.45

โฉนด

3. ทีด่ นิ โรงงาน สํานักงาน บ้านพัก เนื้อที่ 220.99 ไร่ ของบริษทั ย่อย

43.53

4. อาคารสํานักงานสาขา อาคารโรงงาน 2 โรง สํานักงานสวน
บ้านพักพนักงาน ของบริษทั ย่อย

82.28

เป็ นเจ้าของ

5. อาคารสํานักงานใหญ่ อาคารโรงงาน 2 แห่ง
(ตัง้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ และ จ.ตรัง) และ
บ้านพักพนักงาน

141.76

เป็ นเจ้าของ

6.08

เป็ นเจ้าของ

7. เครือ่ งจักรโรงงานกลันนํ
่ ้ามันปาล์ม

535.55

เป็ นเจ้าของ

8. เครือ่ งจักรโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม จังหวัดตรัง

82.93

เป็ นเจ้าของ

9. เครือ่ งจักรโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาล์ม จังหวัดกระบี่
โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการเกษตร
ของบริษทั ย่อย

104.29

เป็ นเจ้าของ

10. ยานพาหนะของบริษทั

8.68

เป็ นเจ้าของ

11. ยานพาหนะของบริษทั ย่อย

17.67

เป็ นเจ้าของ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

6. โกดังคลังสินค้า
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- นส.3ก, โฉนด และ
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แบบ 56-1

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ประเภทการ
ถือครองสิ ทธิ์

12. ยานพาหนะของบริษทั ย่อย

8.22

เป็ นเจ้าของ

13. เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สาํ นักงานของบริษทั

3.57

เป็ นเจ้าของ

14. เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สาํ นักงานของบริษทั ย่อย

2.94

เป็ นเจ้าของ

15. ต้นทุนการพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามัน

0.20

เป็ นเจ้าของ

16. ต้นทุนการพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามัน ค่าสินอาผลของบริษทั ย่อย

154.11

เป็ นเจ้าของ

17. 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
- ทีด่ นิ - โรงงานจังหวัดลําปาง ต.ปงแสนทอง
- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและงานระหว่างก่อสร้าง
- เครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้

58.25
76.48
1.00
59.05
47.50

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

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

24.14
160.85
210.80

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

เป็ นเจ้าของ

20. สํานักงาน
สถานทีต่ งั ้ 60 ซอยบางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- ส่วนปรับปรุงอาคาร
- อุปกรณ์ เครือ่ งใช้

0.42
5.54

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

21. โครงการปลูกปาล์มทดแทนของบริษทั ย่อย

36.99

เป็ นเจ้าของ

22. งานระหว่างก่อสร้างของบริษทั ย่อย

27.21

เป็ นเจ้าของ

23. งานระหว่างก่อสร้าง
24. งานระหว่างทํา – สวน ของบริษทั ย่อย
รวมทรัพย์สินถาวร

9.47
39.63

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

19. โรงงานจังหวัดเชียงใหม่
- เครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้

2,581.43
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2)

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

มูลค่า (ล้านบาท)

1. คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์

5.44

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

4.43
0.41

3)

10.28

ทรัพย์สินไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

มูลค่า (ล้านบาท)

1. อาคารโรงงาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

2.13

2. ทีด่ นิ อ. พร้าว จ.เชียงใหม่ 27-1-56 ไร่

5.48

3. ทีด่ นิ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ 30-0-94 ไร่

16.33

4. ทีด่ นิ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1-1-0 ไร่
5. ทีด่ นิ อ. พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 10-1-39 ไร่

1.50
2.05

6. ทีด่ นิ อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง 361-1-98 ไร่

24.40

6. ทีด่ นิ อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง 29-2-90 ไร่ ของบริษทั ย่อย

9.20

6. อาคารโรงงาน อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง ของบริษทั ย่อย
รวมทรัพย์สินไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน

2.60
63.69

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) มีการทําสัญญาเช่าสวนปาล์มจากบริษทั ย่อย คือ บริษทั
พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยของบริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด มีทด่ี นิ ทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากกรมปา่ ไม้ ซึง่ บริษทั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์
จํากัด ใช้เป็ นทีด่ นิ ในการทําสวนปาล์ม และให้บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) เช่าสวนปาล์มดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
n บริษทั พันธ์ศรี จํากัด
ทีต่ งั ้ สัมปทาน
: ตําบลชัยบุรี กิง่ อําเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
พืน้ ทีส่ มั ปทาน
: 6,515 ไร่
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ : ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2587
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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5.

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 2560
2) คดีที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ
----------ไม่ม-ี --------

3) คดีที่มิได้เกิ ดจากการประกอบธุรกิ จโดยปกติ ของบริ ษทั
----------ไม่ม-ี --------
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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 แขวงบางนาเหนือ 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 075-270 690-1
โทรสาร 075-270 692-3

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ

: ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช
ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
: 820,000,000 บาท
: 820,000,000 หุน้
: 1 บาท
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นิ ติบคุ คลที่บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1.

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) (UPOIC)
สํานักงานกรุงเทพฯ
: 64 ชัน้ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ 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 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 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 034-229 397-9, 034-388 262-3
โทรสาร 034-388 264

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
: 51,884,457 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 : 5
ความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้เสียกับ : ไม่ม ี
บริษทั /บริษทั ย่อย /ผูบ้ ริหาร /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว

หน้าที่ 46

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจํานวน 820 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้
สามัญจํานวน 820 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2) ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 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
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
CIMB SECURITIES LIMITED
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา
นางสุภาภรณ์ สมิทธินนั ท์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
น.ส. อรุณี วงศ์วลั ลภาภรณ์

ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
42.11
20.00
7.48
6.47
4.53
1.62
1.49
1.32
1.04
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 2560 บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
มีผถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ร้อยละของจํานวนหุ้นสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชําระแล้ว
บริษทั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
51.00
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 2560 ถือหุน้ โดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 60.83 โดยเป็ นการถือหุน้ ทางตรง จํานวนร้อยละ 54.63
และทางอ้อมจํานวนร้อยละ 6.20

3

LAM SOON CANNERY PTE. LTD. เป็ นบริษทั ดําเนินธุรกิจเพือ่ การลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท คิดเป็ นร้อยละ 61.4 ของ
กําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 59.4 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 สืบจันทศิริ

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
นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง เลขานุการบริษทั และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝา่ ยขาย Modern
ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
Trade/Food Solution
นายคมกฤส ศิรวิ งศ์ไพรัช นางสาวสุกญั ญา ประคองวิทยา

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 สืบจันทศิริ
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 ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกํากับดูแล
กิ จการ”)
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)
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- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (2545-2558)
ประสบการณ์ การทํางานในปัจจุบนั
- 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 ริหารดําเนินการฟื้นฟูกจิ 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 าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การ
กํากับดูแลกิ จการ”)
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 าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (รายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อ “การกํากับดูแลกิ จการ”)
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
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การ
กํากับดูแลกิ จการ”)
จ. คณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน 2 ท่าน ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและ
การเงิน 1 ท่าน และผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล 1 ท่าน
1.

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

2.
3.
4.

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

กรรมการผูจ้ ดั การและ
ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง (รายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อ “การกํากับดูแลกิ จการ”)
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
1.3 จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

จํานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
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

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
2/5
5/5
5/5
5/5
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1.4 รายชื่อและตําแหน่ งของผูบ้ ริ หาร
รายชื่อผูบ้ ริ หาร

ตําแหน่ ง

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
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 ยทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร

7. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
8. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์
9. นางสาวสุกญ
ั ญา ประคองวิทยา
2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูท้ าํ หน้าทีใ่ นการพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมจะเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2561 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
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 5,655,900 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อกรรมการ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
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 และกรรมการ
สรรหา
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 2560
1,072,800
260,400
1,032,800
1,032,800
549,600
571,500
326,000
260,400
549,600

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารในบริษทั ย่อย
จํานวน 4 คน เป็ นจํานวนเงิน 2,270,400 บาท
- ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารบริษทั จํานวน 11 คน เป็ นจํานวนเงิน 82,817,568 บาท*
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าไปดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
จํานวน 3 คน เป็ นจํานวนเงิน 7,389,000 บาท
*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร 4 ราย
แรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา รวมถึงผูบ้ ริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามทีก่ าํ หนดโดยสํานักงาน กลต.)

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 ได้รบั สิทธิใ นอัตราเดียวกับพนัก งานอื่น ๆ
ยกเว้น นายวัง ชาง ยิง ไม่ได้รบั เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

หน้า 55

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4) เลขานุการบริ ษทั
นางสาวจิ รสุดา สําเภาทอง
เลขานุการบริษทั เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
47 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่ม ี
ระหว่างผูบ้ ริหาร
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. 2560 บริษทั มีพนักงานทัง้ หมดดังนี้
พนักงานประจําสํานักงานใหญ่
107
พนักงานประจําโรงงานบางปู
259
พนักงานประจําโรงงานตรัง
96
รวมทัง้ หมด
462

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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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) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 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 ดเผยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 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

เปิดโอกาสให้ผถู้ 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 คํ า 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 วกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
- 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 ี
การเปิดเผยข้อมูลและดําเนินการในเรือ่ งต่างๆดังนี้
¾

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

การเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ี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 :
2.

นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
banchong_ch@yahoo.com

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ข้างต้นไม่ตอ้ งเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด
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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
6. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ
7. จัดให้มกี ารสือ่ สารอย่างชัดเจนต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ฝา่ ยบริหาร และพนักงาน
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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 ต้ อ 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
5.1.4

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทําหน้าทีเ่ สนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเสนอ
คณะกรรมการสรรหา
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์ท่กี ําหนดในข้อบังคับของบริษทั
ดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี า่ นการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสบการณ์ ท่เี หมาะสมสําหรับการทําหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดําเนินการของคณะกรรมการเป็ นไปอย่าง
รอบคอบรัดกุมยิง่ ขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิด
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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 ปีก่อนวันทีย่ 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 กี่ยวข้องในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนิตบิ ุคคลที่เกี่ยวข้อง 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
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
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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
5.1.9 การดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วม
ค้ า หรื อ บริษั 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
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คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
5.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรูค้ วามสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาจเป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษทั วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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
(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
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7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2560 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

2560-2563

4/4

2560-2563
2560-2563

4/4
4/4

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ
โดยมีประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระ และไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธาน
กรรมการบริษทั วาระการดํารงตําแหน่ ง 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของ
บริษทั
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 2560 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

หน้า 68

วาระการดํารง
ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม

2559-2562

2/2
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5.2.3

คณะกรรมการสรรหา

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระและประธาน
กรรมการสรรหาต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหน่ ง 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. ประเมินและเสนอรายชื่อผู้ท่ีจะเป็ 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 2560 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 2 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

2560-2563

1/2

2560-2563
2560-2563
2560-2563

2/2
2/2
2/2

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 ปจั จุบนั มีสมาชิก 4 คนดังนี้
รายชื่อ
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
3. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
4. นายวิรตั น์ สุวรรณรัตน์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

วาระการดํารงตําแหน่ ง
2559-2562
2559-2562
2559-2562
2559-2562

หมายเหตุ : ในระหว่างปี 2560 นายสุวฒ
ั น์ แพร่กุลธาร ได้ลาออกจากการเป็ นพนักงานบริษทั จํานวนสมาชิกจึงลดลงจาก
5 เหลือ 4 คน

องค์ประกอบของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้ อย 3 คนที่แต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั จากกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร, ผูบ้ ริหารอาวุโส และกรรมการผูจ้ ดั การ มีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 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 งเหล่ า 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
ถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูล 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
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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 2560 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครัง้ และวาระพิเศษ 1 ครัง้ สามารถประมวล
จํานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั แต่ละท่านได้ดงั นี้
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วาระการ
จํานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม
ดํารงตําแหน่ ง วาระปกติ วาระพิ เศษ
รวม
2560-2563
4/4
1/1
5/5
2558-2561
4/4
1/1
5/5
2558-2561
4/4
1/1
5/5
2560-2563
4/4
1/1
5/5
2559-2562
4/4
1/1
5/5
2560-2563
2/4
0/1
2/5
2558-2561
4/4
1/1
5/5
2559-2562
4/4
1/1
5/5
2559-2562
4/4
1/1
5/5

รายชื่อ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
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 2560 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
ค่ า 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

หน้า 73

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ในแต่ละปี ทัง้ นี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มคี ุณภาพตามที่
บริษทั ต้องการ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (บาท)
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จํานวน

2559

2560

9
3
3
4

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

4,184,400
1,252,800
131,100
87,600

นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินแล้ว กรรมการต่างประเทศทีม่ าเข้าร่วมประชุมจะได้รบั ค่าตั ๋วเครื่องบิน
ค่าที่พกั และอาหาร รวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อคุม้ ครองความ
เสี่ยงของกรรมการและผู้บริหารในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้บริษทั แต่ทงั ้ นี้ จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณี
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 และนํ าเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2560 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
2559
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูง

ค่าตอบแทน
(บาท)
72,911,964

จํานวน
ผูบ้ ริ หาร (คน)
10

2560
ค่าตอบแทน
(บาท)
82,817,568

จํานวน
ผูบ้ ริ หาร (คน)
11

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส ผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสํารองเลีย้ ง
ชีพ เงินเกษียนอายุ รถประจําตําแหน่งและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับรถประจําตําแหน่ง 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

2559
จํานวน
กรรมการ
4
3

2560
บาท

2,270,400
7,003,500

จํานวน
กรรมการ
4
3

บาท
2,270,400
7,389,000

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 ดํารงตําแหน่ งเทียบเท่าผูบ้ 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 ารบริษัทจัดส่งสําเนารายงานที่ได้รบั 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
ั ่ า การ
ที่ไ ด้ร บั ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน กลต. ทํา หน้ า ที่ต รวจสอบภายในของบริษัท ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ม นใจว่
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. 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 นําในธุรกิจอาหารและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ 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 อาจแตกต่างกัน 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 นมนุ ษย์
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. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ 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 น้นเรือ่ งระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารระดับสูง
สามารถสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภค รวมถึงเน้นการเติบโตและการดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น มาตรฐาน
ดังกล่าวเป็ นมาตรฐานทีค่ 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
- มาตรฐานการผลิตนํ้ ามันปาล์มอย่างยังยื
่ นภายใต้กรอบ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึง่ เป็ น
แนวปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารปรับปรุงการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม และ
ถูกต้องตามกฎหมายของผูม้ 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
- ร่ว มพัฒ นาสิง่ แวดล้อ ม รวมทัง้ แลกเปลี่ย นความรู้แ ละประสบการณ์ ก บ
ั หน่ วยงานอื่น เพื่อ ให้มกี ารรัก ษา
สิง่ แวดล้อม และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
- ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจของบริษท
ั ทบทวนและติดตามความก้าวหน้า
เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ปี 2560 บริษทั ได้รว่ มพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชนและองค์กรต่างๆ ผ่านการสนับสนุ นกิจกรรม และโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ มูลค่ารวม 75,757 บาท (2559 : 50,000 บาท)
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ไตรมาสที่ 1
กิ จกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม
เดือนมกราคม 2560 บริษทั ได้รว่ มกิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม
ดังต่อไปนี้
•

โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบที่จงั หวัดตรัง ร่วมกับผูน้ ํ าชุมชน
และโรงสกัดนํ้ ามันปาล์มอื่นในจังหวัดตรัง ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยนํ้ าท่วมในพื้นที่ตําบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง โดยสนับสนุ น
นํ้าดื่ม งบประมาณ และอาหารทีจ่ าํ เป็ น

•

ั ่ กรยานโครงการ “ลําปางร่วม
ตัวแทน UFC ลําปางเข้าร่วมปนจั
ั ่ นั นํ้ า ใจให้ พ่ีน้ อ งชาวใต้ " เพื่อ หารายได้ ช่ ว ยเหลื อ
ใจป นป
ผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วมทีภ่ าคใต้
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มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน
เดือ นมกราคม 2560 โรงงานสกัด นํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ ที่จ งั หวัด ตรัง มอบ
ทุน การศึก ษาให้ก บั นัก เรียนโรงเรียนอนุ บาลเทศบาลควนกุ น ซึ่งเป็ น
โรงเรียนในพืน้ ทีโ่ รงาน เนื่องในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2560

สนั บ สนุ นของเหลื อจากกระบวนการผลิ ต (ทะลายปาล์ม ) ให้ ก บั
โรงเรียน
เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2560 โรงงานสกัด นํ้ า มัน ปาล์ ม ดิบ ที่จ ัง หวัด ตรัง
สนับสนุ นของเหลือจากกระบวนการผลิต (ทะลายปาล์ม) ให้กบั โรงเรียน
บ้า นพรุ เ ตย อํ า เภอสิเ กา สํา หรับ ใช้เ ป็ น วัต ถุ ดิบ เพื่อ ทํ า ปุ๋ ยหมัก ของ
โรงเรียน

ร่วมกิ จกรรมกี ฬา “กะลาเสสัมพันธ์ ต้ านยาเสพติ ด
ประจําปี 2560”

ครัง้ ที่ 18

เดือนมีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา
จังหวัดตรังได้จดั กิจกรรมกีฬา “กะลาเสสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครัง้ ที่ 18
ประจําปี 2560” เพื่อสนับสนุ นส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรวมถึง
สถานประกอบการในพืน้ ที่ได้สร้างเสริมพลานามัยร่างกายและห่างไกล
ยาเสพติด โดยโรงงานสกัดนํ้ า มันปาล์ม ดิบที่จงั หวัดตรัง สนับสนุ นให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โครงการบริ จาคอาหารกลางวัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 UFC ลําปาง ได้มอบผลิตภัณฑ์ให้โรงเรียนใน
อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อนํ าไปผลิตเป็ นอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน
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ไตรมาสที่ 2
ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ
เดือนเมษายน 2560 โรงงานของบริษทั ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์
และนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้
• โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบที่จงั หวัดตรัง
ให้การต้อนรับ
คณาจารย์แ ละนัก ศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุข สิริน ธร
จัง หวัด ตรัง ในการเข้า เยี่ย มชมโรงงานและศึก ษางานใน
โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ น
สุข”
•

คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ภาควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ศึก ษาเยี่ย มชมโรงงานยูเ อฟซี
สาขานครปฐม ในด้านกระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้ และเครือ่ งดื่ม

กิ จกรรมบริ จาคโลหิ ต
เมื่ อ วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงกลัน่ นํ้ า มัน พืช บางปู ร่ ว มกับ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครัง้ ที่ 28 โดย ใน
ครัง้ นี้ม ีพนักงานเข้า ร่วมบริจ าคทัง้ หมด 46 คน คิดเป็ นโลหิตทัง้ หมด
16,100 มิลลิลติ ร ซึ่งบริษทั จะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์และสังคมต่อไป
กิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน
วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนบริษทั UFC นครปฐม
ทําการขุดลอกคูคลองในชุมชน ตําบลดอนยายหอม เพื่อช่วยระบายนํ้ า
และลดมลภาวะทางนํ้า โดยทําให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากนํ้าในลํา
คลองได้อย่างทัวถึ
่ ง

ไตรมาสที่ 3

สนับสนุนทะลายปาล์มเปล่าเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
เดือ นกรกฎาคม 2560 โรงงานสกัด นํ้ า มัน ปาล์ ม ดิบ ที่จ ัง หวัด ตรัง
สนับสนุ นของเหลือจากกระบวนการผลิต (ทะลายปาล์มเปล่า ) ให้ก บั
สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดตรัง เพื่อเป็ นวัตถุดบิ หลักสําหรับโครงการฟื้ นฟู
พื้นที่เกษตรหลังนํ้ าลดในพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้ นฟู
และปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช
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มอบอุปกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรียน
เดือนสิงหาคม 2560 โรงงานสกัดนํ้ า มัน ปาล์ม ดิบที่จ งั หวัดตรัง มอบ
ประตู ฟุ ต บอลขนาดเล็ก และอุ ป กรณ์ กีฬ า ให้ก ับ โรงเรีย นบ้า นแหลม
มะขามและโรงเรียนบ้านทุ่งขีเ้ หล็ก ซึ่งเป็ นโรงเรียนที่ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่ของ
โรงงาน เพือ่ ใช้เป็ นอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับโรงเรียน
ร่วมปล่อยพันธุป์ ลาเนื่ องในวโรกาส 12 สิ งหาคม
เดือ นสิง หาคม 2560 โรงงานสกัด นํ้ า มัน ปาล์ ม ดิบ ที่จ ัง หวัด ตรัง จัด
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ํ า เนื่ องในวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลควนกุน
ร่วมบริ จาคเพื่อสบทบทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 UFC ได้สนับสนุ นผลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้แก่
คณะสหวิทยาการและสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัด
มู ล นิ ธิ ส ภาคริ ส ตจั ก รในประเทศไทย เพื่ อ นํ า ไ ป จั ด โค รงการ
Multidisciplinary rally 2017 ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
เพื่อ จัด หารายได้ ส บทบทุ น กองทุ น พัฒ นานั ก ศึก ษาสัง กัด คณะสห
วิทยาการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและบัณฑิต
วิทยาลัย
มอบ EM ให้บ้านสบตุ๋ย และสํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลําปาง
เดือนสิงหาคม 2560 UFC ลําปางได้มอบ EM ให้ประธานชุมชนบ้าน
สบตุ๋ย และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง เพื่อนํ าไปปรับปรุงนํ้ า
เสียภายในชุมชน ไม่ให้ส่งผลกระทบด้านมลพิษทางนํ้ าและอากาศ และ
ใช้ในงานด้านอื่นต่อไป

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสิ งคโปร์โปลีเทคนิ ค
วันที่ 22 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาสิงคโปร์โปลีเทคนิค
เยีย่ มชมงานโรงงาน UFC นครปฐมเพือ่ ศึกษาในด้านกระบวนการผลิต

หน้า 85

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ไตรมาสที่ 4
ร่วมกับเจ้าหน้ าที่เข้าตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายให้กบั สมาชิ ก
กลุ่ม RSPO
เดือ นตุ ล าคม 2560 โรงงานสกัด นํ้ า มัน ปาล์ม ดิบ ที่จ งั หวัด ตรังร่ว มกับ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิเกา จัดเจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจ สารเคมีตกค้าง
ในร่างกายให้กบั สมาชิกกลุ่ม RSPO และเกษตรกรผูส้ ง่ มอบปาล์มให้กบั
โรงงาน
ร่วมถวายกฐิ นสามัคคี ณ วัดดอนยายหอม
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 UFC นครปฐมได้ถวายกฐินสามัคคีท่วี ดั ดอนยาย
หอม ตํ า บลดอนยายหอม อํา เภอเมือ ง จัง หวัด นครปฐม ซึ่ง เป็ น วัด ที่
ตัง้ อยู่ใ นพื้น ที่โ รงงาน ธรรมเนี ย มปฏิบ ัติท่ีดีข องโรงงานที่ไ ด้ดํ า เนิ น
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
ร่ ว มสนั บ สนุ น เพื่ อ รณรงค์ แ ละป้ องกัน อุ บ ัติ เหตุ ท างถนนช่ ว ง
เทศกาลส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่
เดือนธันวาคม 2560 UFC ร่วมสนับสนุนเพือ่ รณรงค์และป้องกันอุบตั เิ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ (7 วันอันตราย) เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงงานและหน่วยงานรัฐบาล ดังนี้
• วันที่ 25 ธันวาคม 2560 UFC ลําปางได้บริจาคป้ายรณรงค์ให้
สถานีตาํ รวจภูธรเขลางค์นคร
• วันที่ 26 ธันวาคม 2560 UFC นครปฐมได้สนับสนุ นผลิตภัณฑ์
UFC ให้แก่ศูนย์อํานวยความปลอดภัยบนท้องถนน จังหวัด
นครปฐม

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 มิได้จดั ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั แต่ได้วา่ จ้างสํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ ทําหน้าทีต่ รวจสอบภายในมาตัง้ แต่ปี 2547 เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็ นการให้บริการข้อมูลด้าน
การตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน รวมถึงให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารทัง้ ในด้านการเงินการบริหารงาน และการ
จัดการความเสีย่ ง เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดังนัน้ กระบวนการ
การทํางานจึงต้องการความโปร่งใสและความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง อีกทัง้ การปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน
นับเป็ นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ และอาจเป็ นการให้สญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมชิ อบหรือการ
ทุจริตในองค์กร ดังนัน้ บริษทั จึงมีความเห็นว่า การว่าจ้างหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาทําหน้าทีต่ รวจสอบภายใน
จึงมีความเหมาะสมและสามารถเป็ นสื่อกลางระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านได้ดี รวมทัง้ ยังลดช่วยปญั หาด้าน
การประสานงานภายในได้อกี ด้วย
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจํานวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายใน
โดยใช้แบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝา่ ยจัดการ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ 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)

2560

2559

ซือ้ วัตถุดบิ

308

516

ซือ้ สินค้าสําเร็จรูป

638

709

ขายสินค้าและบริการ

-

1

เงินปนั ผลรับ

34

85

ค่าเช่ารับ

2

2

รายได้คา่ บริการในการ
ขายและบริหาร

64

68

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 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สามารถดูรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษทั ข้อ 6
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2. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
ในปี 2560 บริษทั มีการซือ้ นํ้ามันปาล์มดิบ นํ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดจาก บริษทั สห
อุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 8.08 (2559 : ร้อยละ 13.29) ของการซือ้ นํ้ามันปาล์มดิบ นํ้ามัน
เมล็ดในปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดทัง้ หมด ซึ่งเป็ นราคาตลาดและเป็ นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มพี นั ธะ
ผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซือ้ ขายนํ้ามันปาล์มดิบ และเป็ นไปตามประเพณีของการทําธุรกิจนํ้ามันปาล์มดิบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 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 ในขณะทีน่ โยบายของภาครัฐในแต่ละปี เกีย่ วกับการบริหารจัดการปริมาณนํ้ามันปาล์มในประเทศยังไม่
มีความชัดเจน ดังนัน้ การหลีกเลีย่ งรายการดังกล่าวจึงเป็ นไปค่อนข้างลําบาก อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการซือ้ นํ้ามันปาล์มใน
ราคาเดียวกับทีม่ กี ารซือ้ จากผูข้ ายรายอื่น
บริษทั ยังคงเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายให้กบั UFC เนื่องจากทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษทั โดยเฉลีย่
ลดลง
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน 3 ปี ที่ผา่ นมา
- สรุปรายงานการสอบบัญชี
ชื่อผูส้ อบบัญชี
ชื่อสํานักงาน
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
ทีต่ งั ้

โทรศัพท์
โทรสาร

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

ในปี 2560 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั เพิม่ เติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 เกีย่ วกับการจัดประเภทรายการ
ในงบการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยได้จดั ประเภทรายการบัญชีดงั ต่อไปนี้ในงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2559 ใหม่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปจั จุบนั
งบการเงินรวม
ตามทีจ่ ดั ประเภท
ตามทีเ่ คย
รายงานไว้
รายการใหม่
กําไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย

8,244,979
639,265

8,267,427
661,713

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีจ่ ดั ประเภท
ตามทีเ่ คย
รายงานไว้
รายการใหม่
6,131,060
381,707

6,153,508
404,155

การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบต่อกําไรหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีไ่ ด้รายงานไว้
ทัง้ นี้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่อกรณีขา้ งต้นแต่อย่างใด
- สรุปงบการเงิ น
งบการเงินรวมนี้ เป็ นการรวมงบการเงินของบริษทั และงบการเงินของบริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
จํากัด (มหาชน) และบริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 69.96 และ 98.83 ตามลําดับ
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บริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชวี ภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อื่น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนสวนปาล์ม
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงิ นรวม
2559

2560
จํานวนเงิ น

%

จํานวนเงิ น

414,143
1,105,298
1,452,462
70,616
35,674
3,078,193

6.86
18.30
24.05
1.17
0.59
50.96

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

7.07 479,943
15.33 1,152,263
23.97 1,127,358
1.40
22,279
0.65
44,047
48.42 2,825,890

31,594
1,002
21,160
63,691
2,350,500
230,931
196,376
10,283
52,014
4,536

0.52
0.02
0.35
1.05
38.91
3.82
3.25
0.17
0.86
0.08

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

2,962,087

49.04

3,067,758

6,040,280 100.00

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2559

2560
จํานวนเงิ น

%

จํานวนเงิ น

%

8.17
19.63
19.20
0.38
0.75
48.13

143,989
956,093
922,675
9,064
2,031,821

3.44
22.82
22.02
0.22
48.50

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

3.23
19.39
22.61

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

31.34
0.02
0.13
19.43
0.00
0.13
0.43
0.01

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

32.43 1,312,871
0.04
1,701
0.14
6,563
21.46
861,073
0.01
224
0.13
4,997
0.21
8,581
0.01
485

34.51

0.67
0.03
1.05
1.11
41.32
3.43
3.34
0.16
0.71
0.05

1,312,871
1,002
5,615
813,875
201
5,444
17,942
485

51.58 3,045,385

51.87

2,157,435

51.50

2,203,458

54.43 2,196,495

57.74

5,947,761 100.00 5,871,275

100.00

(จัดประเภทรายการใหม่)

%
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2558
จํานวนเงิ น
%

หน่ วย : พันบาท

(จัดประเภทรายการใหม่)

4,189,256 100.00

2558
จํานวนเงิ น %

121,706
924,798
550,002
0.35
10,971
45.57 1,607,477

3.20
24.31
14.46
0.29
42.26

0.04
0.17
22.64
0.01
0.13
0.23
0.01

4,048,181 100.00 3,803,972 100.00
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บริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
จํานวนเงิ น %
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

1,480,000
495,365
103,000
573
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
27,695
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
40,522
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
2,147,155
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว-สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

งบการเงิ นรวม
2559
(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

%

2558
จํานวนเงิ น %

หน่ วย : พันบาท

2560
จํานวนเงิ น %

24.50 1,555,000
8.20 527,517
1.71 103,000
0.01
573
0.46
47,436
0.67
25,650

26.14 1,610,000
8.87 494,028
1.73 175,000
0.01
573
0.80
59,344
0.43
63,983

27.42
8.41

35.55 2,259,176

37.98 2,402,928

40.93 1,152,103

2.98
0.01
1.01
1.09

570,000
472,608
78,000
14,645
16,850

30,513

0.51

133,513

2.24

176,395

3.00

18,013

384
132,338
-

0.01
2.19

833
56,477
5,463

0.01
0.95
0.09

1,257
67,532
-

0.02
1.15

163,235

2.70

196,286

3.30

245,184

4.18

2,310,390

38.25 2,455,462

41.28 2,648,112
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13.61
11.28

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2559
(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

%

530,000
474,640
78,000
7,235
7,993

13.09
11.72

27.50 1,097,868

1.86
0.35
0.40

2558
จํานวนเงิ น %

6.70
11.91

0.18
0.20

255,000
453,234
75,000
17,713
44,267

27.12

845,214

22.22

2.37

113,894

2.99

0.80

1.93

1.97
0.47
1.16

0.43

96,013

70,806
-

1.69

24,932
-

0.62

30,600
-

88,819

2.12

120,945

2.99

144,494

3.80

29.62 1,218,813

30.11

989,708

26.02

45.10 1,240,922
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บริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
จํานวนเงิ น %

งบการเงิ นรวม
2559
(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 820,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 820,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนอื่น
ส่วนเกินทุนหุน้ ซือ้ คืน
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

114,755
2,218,554
(417)

1.90 107,473
36.73 1,966,151
(0.01)
(679)

ส่วนของผูถ้ อื หุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย

3,393,552
336,338
3,729,890

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

820,000

%

820,000

2558
จํานวนเงิ น %

820,000

หน่ วย : พันบาท

2560
จํานวนเงิ น %

820,000

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2559
(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

%

820,000

2558
จํานวนเงิ น %

820,000

820,000
241,970

13.58
4.01

820,000
241,970

13.79
4.07

820,000
241,970

13.97
4.12

820,000
241,970

19.57
5.78

820,000
241,970

20.26
5.98

820,000
241,970

21.56
6.36

5,269

0.09

5,269

0.09

5,269

0.09

5,269

0.13

5,269

0.13

5,269

0.14

(6,579)

(0.11)

(6,579)

(0.11)

(6,579)

(0.11)

-

-

-

1.81 107,123
33.06 1,725,638
(0.01)
(634)

1.82
82,000
29.39 1,799,512
(0.01)
(417)

1.96
82,000
42.96 1,680,808
(0.01)
(679)

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

2.16
43.79
(0.02)

56.18 3,133,605
5.57 358,694

52.69 2,892,787
6.03 330,376

49.27 2,948,334
5.63
-

70.38 2,829,368
-

69.89 2,814,264
-

73.98

61.75 3,492,299

58.72 3,223,163

54.90 2,948,334

70.38 2,829,368

69.89 2,814,264

73.98

6,040,280 100.00 5,947,761 100.00 5,871,275 100.00 4,189,256 100.00 4,048,181

หน้า 94

100.00 3,803,972 100.00

แบบ 56 -1

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
จํานวนเงิ น %
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
เงินปนั ผลรับ
กําไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ (% คํานวณจากรายได้จากการขายและบริการ)
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงิ นรวม
2559
(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

%

2558
จํานวนเงิ น %

หน่ วย : พันบาท
2560
จํานวนเงิ น %

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2559
(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

%

2558
จํานวนเงิ น %

8,551,132 98.99 8,244,979 98.99 8,196,978 98.87 6,453,622 98.03 6,131,060 97.09 6,329,288 97.82
21 0.00
28 0.00
191 0.00
34,029 0.52
84,961 1.34
34,198 0.53
8,752 0.11
87,580 1.01
75,366 0.90
93,643 1.13
95,422 1.45
98,955 1.57 107,102 1.66
8,638,733 100.00 8,329,126 100.00 8,290,812 100.00 6,583,073 100.00 6,314,976 100.00 6,470,588 100.00
84.80 6,984,829
7.41 639,265
2.54 200,368
0.10
93.98 7,824,463

84.72 6,920,712
7.68 674,119
2.41 214,186
35,000
93.94 7,844,017

6.02
(0.12)

504,663
(11,321)

6.06
(0.14)

446,795
5,222

5.39
0.06

282,154
-

4.29

160,658
-

2.54

255,338
-

3.95

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

519,673
(10,192)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

509,481
(39,720)

5.90
(0.46)

493,342
(43,521)

5.92
(0.52)

452,017
(48,033)

5.45
(0.58)

282,154
(16,470)

4.29
(0.25)

160,658
(12,213)

2.54
(0.19)

255,338
(10,489)

3.95
(0.16)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

469,761
(68,969)
400,793

5.44
(0.80)
4.64

449,821
(94,940)
354,881

5.40
(1.14)
4.26

403,984
(94,703)
309,281

4.87
(1.14)
3.73

265,684
(25,235)
240,449

4.04
(0.38)
3.65

148,445
(10,329)
138,116

2.35
(0.16)
2.19

244,849
(40,377)
204,472

3.78
(0.62)
3.16

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่าย
ทางการเงิ นและค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้

7,251,197
640,238
219,199
8,426
8,119,060
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83.47 5,794,656
8.13 391,297
2.58 114,966
0.42
94.61 6,300,919

89.79 5,667,004
5.94 381,707
1.75 105,606
95.71 6,154,318

92.43 5,674,006
6.04 430,853
1.67 110,391
97.46 6,215,250

87.69
6.66
1.71

96.05

แบบ 56 -1

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
จํานวนเงิ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของเงินลงทุนในการร่วมค้า
- ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

งบการเงิ นรวม
2559
(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

2558
จํานวนเงิ น

หน่ วย : พันบาท
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2559

2560
จํานวนเงิ น

(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

2558
จํานวนเงิ น

328
(66)

(57)
11

(1,264)
253

328
(66)

(57)
11

(1,264)
253

262

(45)

(1,011)

262

(45)

(1,011)

(83,975)
16,795

-

-

(49,849)
9,970

-

-

183

-

-

-

-

-

(66,997)
(66,735)

(45)

(1,011)

(39,879)
(39,617)

(45)

(1,011)

334,058

354,836

308,270

200,833

138,071

203,461
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แบบ 56 -1

บริ ษทั ลํ่าสู ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
จํานวนเงิ น
การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
กําไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
มูลค่าทีต่ ราไว้ (บาท/หุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )

งบการเงิ นรวม
2559
(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

2558
จํานวนเงิ น

หน่ วย : พันบาท
2560
จํานวนเงิ น

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2559
(จัดประเภทรายการใหม่)

จํานวนเงิ น

2558
จํานวนเงิ น

404,106
(3,313)
400,793

330,580
24,301
354,881

311,416
(2,135)
309,281

240,449

138,116

204,472

341,900
(7,842)
334,058

330,535
24,301
354,836

310,405
(2,135)
308,270

200,833

138,071

203,461

0.49

0.40

0.38

0.29

0.17

0.25

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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บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิ นรวม
2560
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ตัดจําหน่ายหนี้สญ
ู
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์และอสังหา
ริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปนั ผลรับจากบริษทั ย่อย
เงินปนั ผลรับจากบริษทั อื่น
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชวี ภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย้
รับคืนภาษีเงินได้

2559
(จัดประเภท)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

2558

2560

2559
(จัดประเภท)

2558

469,761

449,821

403,984

265,684

148,445

244,849

240,993
8,426
10,192
(1,048)
(15,202)
30
394
210

246,660
(8,752)
11,321
5,306
96
8,661
(266)
-

243,804
(5,222)
(225)
1,025
13,242
35,000
-

96,208
398
(139)
30
394
210

98,593
6,331
(312)
-

88,344
(225)
247
343
-

(21,197)
113
150
15,829
(21)
36,903

(328)
7,095
(683)
10,648
(28)
40,603

(1,399)
5,516
690
32,068
(191)
44,766

(3,852)
(77)
10,228
(34,007)
(21)
14,950

(750)
(111)
4,921
(84,933)
(28)
10,499

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

745,531

770,153

773,058

350,005

182,655

325,254

(193,009)
(11,368)
4,505
984
(1,656)

235,799
(307,194)
(13,352)
6,007
(169)

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

(171,555)
(7,368)
4,914
-

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

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

(35,782)
15,395
(23,943)
500,656
(36,592)
4,585

14,012
(6,657)
(21,703)
676,896
(41,160)
-

58,332
(25,869)
(19,669)
696,362
(45,996)
-

(2,672)
8,961
(14,203)
168,082
(14,582)
-

658
(4,418)
(10,588)
(65,874)
(10,538)
-

30,456
(7,173)
(17,717)
303,114
(8,333)
-
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บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ลํา่ สูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิ นรวม
2560
จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

2559
(จัดประเภท)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

2558

2560

2559
(จัดประเภท)

2558

(95,425)

(104,538)

(83,233)

(17,200)

(20,878)

(45,492)

373,225

531,198

567,133

136,300

(97,290)

249,289

750
21
765
39,320
(136,608)
(1,003)
22,241
(25,413)
(4,520)

2,000
28
(5)
1,260
(224,565)
(36,175)
2,314
(31,039)
(445)

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

34,007
21
765
(40,635)
4,177
(1,422)

84,933
28
(5)
(116,328)
1,014
(81)

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

เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลง
ชําระคืนหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปนั ผลจ่าย

(104,447)

(286,627)

(667,820)

(3,086)

(30,439)

(295,430)

(75,000)
(449)
(103,000)
(96,570)

(55,000)
(424)
43,619
(158,500)
(133,823)

380,000
(10,000)
(39)
288,894
(112,500)
(178,526)

40,000
(78,000)
(81,970)

275,000
43,619
(58,500)
(123,351)

115,000
188,894
(163,941)

เงิ นสดสุทธิ จาก (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น

(275,019)

(304,129)

367,829

(119,970)

136,768

139,953

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(6,242)
420,385

(59,557)
479,943

267,142
212,801

13,244
130,745

9,039
121,706

93,813
27,893

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

414,143

420,385

479,943

143,989

130,745

121,706

9,143
26,350
3,683
-

5,833
1,071
10,872
4,001
-

17,226
7,313
1,869

3,070
590
-

2,826
1,071
694
-

13,444
-

เงิ นสดสุทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้
เงินปนั ผลรับจากบริษทั ย่อย
เงินปนั ผลรับจากการร่วมค้า
เงินปนั ผลรับจากบริษทั อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิม่ ขึน้ ) สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั อื่นลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินสดจ่ายซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ต้นทุนสวนปาล์มเพิม่ ขึน้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดประกอบด้วย:
ซือ้ อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
โอนต้นกล้าปาล์มไปบัญชีสนิ ค้าคงเหลือ
โอนทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
โอนเงินมัดจําค่าอุปกรณ์ไปเป็ นอุปกรณ์
เงินปนั ผลค้างจ่าย
ซือ้ อุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
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- อัตราส่วนทางการเงิ น (RATIO ANALYSIS)
งบการเงิ นรวม
2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)

1.43
0.71
0.17
8.39
43
13.76
26
14.18
25
44

2559

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2558

2560

2559

2558

1.27
0.59
0.23
7.89
46
12.69
28
13.68
26
48

1.18
0.68
0.26
7.84
46
11.44
31
15
24
53

1.76
0.95
0.12
7.44
48
44.79
8
12.23
29
27

1.68
0.83
(0.10)
7.21
50
46.06
8
12.22
29
28

1.90
1.24
0.34
7.31
49
66.18
5
13.08
28
27

15.28
5.92
3.97
10.57

15.57
5.45
3.76
9.79

10.21
4.29
3.65
8.32

7.57
2.54
2.19
4.89

10.35
3.95
3.16
7.32

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลีย่ ) (%)
6.69
6.01
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (เฉลีย่ ) (%)
16.83
14.67
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลีย่ ) (เท่า)
1.44
1.41

5.63
13.71
1.51

5.84
28.58
1.60

3.52
15.97
1.61

5.65
27.83
1.79

0.82
14.49

0.42
22.97

0.43
21.23
88.24
59.37

0.35
32.77
80.00
60.00

0.38

3.60
0.29
0.10

3.45
0.17
0.15
0.10

3.43
0.25
0.20
0.15

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรสุทธิสาํ หรับปี (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

15.20
5.90
4.68
11.10

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
0.68
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า)
18.89
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล (ตามปีทจ่ี า่ ย) (%)
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปนั ผลต่อหุน้ (ตามปีทจ่ี า่ ย) (บาท)
เงินปนั ผลต่อหุน้ (ตามงวดผลการดําเนินงาน) (บาท)

0.49
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมทางด้านธุรกิ จ
1. เรื่องเด่นของสิ นค้า

1.1 นํ้ามัน
ในตลาดสําหรับนํ้ามันพืชเพื่อปรุงอาหารในประเทศไทยในปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคมีความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยมองหา
สินค้าทีม่ กี ารปรับปรุงให้ดขี น้ึ มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึน้ และดีต่อสุขภาพมากขึน้ ซึง่ เนเชอเรลในฐานะผูน้ ําด้านนํ้ามันพืช
เพื่อสุขภาพ มุ่งหน้ าตอบรับกระแสดังกล่าว โดยขยายไลน์ ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าสู่กลุ่มตลาดใหม่อย่างต่อเนื่ อง และไม่หยุดที่จะ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับต่อทุกโอกาสทางการตลาด โดยบริษทั เชื่อว่าการมีรายการสินค้าทีห่ ลากหลายในระดับราคา
ทีเ่ หมาะสม รวมถึงการสร้างสรรค์วตั ถุดบิ ทีด่ ตี ่อสุขภาพจะช่วยเสริมให้เกิดการบริโภคทีส่ งู ขึน้
และจากการเติบโตของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจด้านสุขภาพเนเชอเรล ไม่ได้หยุดเฉพาะนํ้ามันสําหรับทําอาหารเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั มีการขยายไปสูส่ นิ ค้าในกลุ่มอื่นๆ ทีม่ กี ารเติบโต โดยผลิตภัณฑ์ขา้ วไรซ์เบอร์รอ่ี อร์กานิค นัน้ ถือเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี น
สินค้ากลุม่ นี้
ถึงแม้ว่านํ้ ามันปาล์มนัน้ มีการบริโภคที่มแี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ ในช่วงปี น้ี เนื่องด้วยเป็ นนํ้ ามันพืชทีม่ รี าคาถูกทีส่ ุด ซึ่ง
หยก ในฐานะผูน้ ําในตลาดนํ้ามันปาล์ม ยังคงให้ความสําคัญกับกลุ่มตลาดทีย่ งั มีช่องว่างควบคู่ไปด้วย โดยหยก เอ๊กซ์ตร้า ถือ
เป็ นการแตกไลน์ใหม่ทบ่ี ริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะยกระดับภาพลักษณ์ของตราสินค้าของบริษทั และตอบรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดย
นํ้ามันทานตะวัน และนํ้ามันรําข้าว ถือเป็ นสินค้ากลุม่ หลักในปีน้ี
1.2 เนยเทียมและไขมันพืชผสม
เพือ่ ตอบโจทย์เทรนด์เบเกอรีห่ ลากหลายรูปแบบในปจั จุบนั บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้วางตลาด
ผลิตภัณฑ์ผงโกโก้ตราเดซี่ เนยผสมตราเซสท์ สําหรับทําเค้ก คุก้ กี้ และมาการีนสําหรับทําพัฟ&พาย เพื่อนํ าเสนอผลิตภัณฑ์
คุณภาพพรีเมียมให้ผู้ประกอบการเบเกอรี่ทงั ้ รายใหญ่ และรายเล็ก สําหรับเลือกใช้ในการทําเบเกอรี่แสนอร่อยได้ตามความ
ต้องการ และดีต่อสุขภาพ โดยปราศจากไขมันทรานส์
1.3 เครื่องดื่มและผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรูป
ปี 2560 ปริมาณการบริโภคในประเทศยังไม่เปลี่ยนแปลง สินค้าในทุกกลุ่มประกอบด้วย ผักและผลไม้กระป๋อง ซอส
ปรุงรส และเครือ่ งปรุงยังคงซบเซา
ตอบรับกับการเพิม่ ขึน้ ของผูใ้ ช้อคี อมเมิรซ์ เอ็มคอมเมิรซ์ ซึง่ ถือเป็ นช่องทางเลือกซือ้ และกระจายสินค้าช่องทางใหม่ ยู
เอฟซี ได้เพิม่ ฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จากแนวคิดสร้างสรรค์ดา้ นการตลาดบนโลกออนไลน์ แคมเปญการจัดส่งฟรีทวั ่
ประเทศ ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ แบบดัง้ เดิม และสือ่ ออนไลน์ โดยสินค้าของ ยูเอฟซี ได้ม ี
การจําหน่ ายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์รายใหญ่ ได้แก่ ลาซาด้า และ อีเลฟเว่นสตรีท และอีกช่องทางหนึ่งทีเ่ พิม่ ความสะดวกในการ
สังซื
่ อ้ สินค้า ยูเอฟซี ได้แก่ ยูเอฟซีออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถสังซื
่ อ้ และสินค้าจะส่งตรงถึงบ้านคุณภายใน 3 วัน
ยูเอฟซี โฮมซอย (รสดัง้ เดิม) ได้ให้บริการบนสายการบินไทยสมายล์ (เทีย่ วบินในประเทศในเครือของ บมจ. การบิน
ไทย) ตลอดทัง้ ปี 2560 ถือเป็ นเครือ่ งยืนยันถึงรสชาติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ํานมถัวเหลื
่ อง “โฮมซอย”
ในช่วงเทศกาลกินเจเดือนตุลาคม ยูเอฟซี เปิ ดตัว นํ้ านมถัวเหลื
่ อง “โฮมซอย” รสดัง้ เดิมผสมเม็ดแมงลัก ขนาด 180
๋
มล. บรรจุกระปองอลูมเิ นียม โดยผลิตภัณฑ์ใหม่น้ี ถือเป็ นการเพิม่ พื้นที่ของ “โฮมซอย” บนชัน้ วางในร้านค้า, เครื่องหยอด
เหรียญอัตโนมัติ รวมถึงช่องทางอื่นๆ
ในเดือนเดียวกัน ยูเอฟซี ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดพืน้ ผิวเอนกประสงค์ และผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดห้องครัว ภายใต้ตราสินค้า “ไบโอโฮม” ซึ่งเป็ นกลุ่มสินค้าสําหรับดูแลความสะอาดภายในบ้านที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมของกลุม่ ลํ่าสูง โดยวางจําหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมในประเทศไทย
ยูเอฟซี ยังเดินหน้าลงทุนในตราสินค้า ทเวนตี้ เซนจูร่ี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุม่ เครือ่ งดื่ม
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2. การขายและการกระจายสิ นค้า
2.1 ตลาดในประเทศ
ก) ช่ องทางค้าปลีกสมัยใหม่และร้านสะดวกซื้อ : สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศไทย ส่งผลให้
ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์น้ํ ามันปาล์มของบริษทั มีการเติบโตในทิศทางเดียวกันกับกําลังซื้อภายในประเทศทีอ่ ตั ราร้อยละ 2
อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มราคานํ้ ามันปาล์มดิบที่ปรับตัวลดลงตลอดปี 2560 ส่งผลให้มูลค่าการขายของบริษทั ในช่องทางนี้
ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา ซึ่งบริษทั ต้องเผชิญความท้าทายในปี 2560 ทัง้ ด้านต้นทุนนํ้ามันปาล์มดิบ และ
การแข่งขันทีย่ ากลําบากในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนัน้ บริษทั จําเป็ นต้องตัดสินใจเลือกช่วงเวลา และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้มนใจได้
ั่
วา่ บริษทั จะสามารถคว้าโอกาสทางการตลาด ได้โดยไม่พลาดโอกาสในการ
ทํากําไร
ในขณะเดียวกัน สินค้านํ้ ามันพืชระดับพรีเมียมของบริษทั นัน้ ไม่ได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจมากนัก โดยมียอดขาย
เติบโตร้อยละ 16 โดยเป็ นผลมาจากการนํ าเสนอสินค้าใหม่ๆ รวมถึงการสร้างแข็งแกร่งให้กบั ตราสินค้าเนเชอเรลเพื่อความมัง่
คงของสินค้ากลุม่ นี้ในระยะยาว
ข) ช่ องทางการค้าปลีกแบบดัง้ เดิ ม : ในปี 2560 การแข่งขันในตลาดค้าส่งและค้าปลีกแบบดัง้ เดิมยังคงทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันเพิม่ เติมในส่วน ร้านสะดวกซื้อที่พยายามเจาะตลาดย่อยส่วนอําเภอมากขึน้ ส่งผลให้
ร้านค้าแบบดัง้ เดิมต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้ไปสูร่ ปู แบบการค้าทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น กลุ่มอาหาร, กลุ่มเบเกอ
รี,่ กลุม่ เครือ่ งดื่ม และ กลุม่ สินค้าเฉพาะ
การสร้างความแตกต่างและการยกระดับการบริการถือเป็ นปจั จัยสู่อนาคตของบริษทั โดยบริษทั ได้จดั ให้มกี ารอบรบ
และเสริมความรูใ้ นด้านผลิตภัณฑ์ และทักษะต่างๆ ให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ และด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์
สินค้าใหม่ บริษทั ได้เลือกเฟ้นและทํางานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกัน บริษทั
จะมุง่ เน้นในการสร้างความเชื่อมันในด้
่ านการบริหารจัดการทีด่ เี พื่อส่งมอบการบริการทีเ่ หนือความคาดหวังของลูกค้าเป็ นปจั จัย
สําคัญ
ค) ฟู้ ดเซอร์วิส : 2560 นับว่าเป็ นอีกปี ท่ดี ขี องช่องทางฟู้ดเซอร์วสิ โดยยอดขายยังคงมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 11
โดยมีสาเหตุหลักมาการเพิม่ ฐานลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าขนาดกลาง ทีม่ กี ารแข่งขันด้านราคาไม่รุนแรง ในขณะเดียวกัน บริษทั
พยายามสร้างยอดขายในกลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม โดยการเพิม่ รายการอาหาร และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ โดยบริษทั ได้เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มนัน้ มีความผันผวนทีร่ ุนแรงและยากต่อการคาดการณ์ ดังนัน้ เพื่อลด
ความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั จึงหลีกเลีย่ งธุรกิจการประมูลนํ้ามันในลักษณะทีเ่ ป็ นสัญญาระยะยาว และให้ความสําคัญกับการขายที่
มีการผูกพันระยะสัน้ ไปจนถึงระยะกลาง
นอกจากนี้ ลูกค้าหลักบางกลุ่มได้มคี วามสนใจในกระแสสุขภาพมากขึน้ โดยได้มกี ารเปลีย่ นจากการใช้น้ํามันปรกติมา
ใช้สนิ ค้านํ้ามันพืชระดับพรีเมียมมากขึน้ โดยในปี 2561 บริษทั จะขยายตลาดสินค้าสําหรับกลุ่มนํ้ามันพืชระดับพรีเมียม รวมถึง
สินค้าทีใ่ ช้เป็ นส่วนประกอบสําหรับการทําขนมเบเกอรีเ่ พือ่ เพิม่ โอกาสในกลุม่ ตลาดทีก่ าํ ลังเติบโต
2.2 ตลาดต่างประเทศ
ก) กลุ่มนํ้ ามัน และเนยเทียม : สําหรับตลาดส่งออกในปี 2560 บริษทั ยังคงเดินหน้าทําตลาดนํ้ ามันพืชสําหรับปรุง
อาหารในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ทัง้ พม่า กัมพูชา รวมถึงลาว ที่ซ่ึงบริษทั เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการทําตลาด
นอกจากนี้ทางบริษทั ได้รุกไปยังตลาดญี่ปุ่นด้วยการรับจ้างผลิตนํ้ ามันรําข้าวให้แบรนด์ชนั ้ นํ า ในส่วนของตลาดกลุ่มประเทศ
ยุโรป บริษทั ยังคงรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนํ้ามันพืชเพื่อสุขภาพเดิมได้อย่างเหนียวแน่ น และยังพยายามหาช่องทางทําตลาดนี้ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข) กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ยเู อฟซี : ยอดการส่งออกของบริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) มีการปรับตัวลดลงเนื่องมาจาก
การตัดสินใจหยุดดําเนินธุรกิจในการเสนอราคาสําหรับสินค้ากลุ่มการทําสัญญาการจ้างผลิตผลไม้กระป๋องในปี 2560 ประกอบ
กับผลกระทบทีร่ นุ แรงจากทีค่ า่ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวถึงร้อยละ 8 เมือ่ เทียบกับค่าเงินบาท รวมถึงความต้องการของตลาด
ในสินค้าผลไม้กระป๋อง (เช่น ทรอปิคอลฟรุตสลัด) และ ผักกระป๋อง (เช่น ข้าวโพดอ่อน) มีการชะลอตัวในตลาดต่างประเทศ
หน้า 102

แบบ 56 -1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ยอดขายของสินค้าในกลุม่ สัญญาจ้างผลิต มีการปรับตัวลดลงในสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป เนื่องจากความกังวลของ
ผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับข้อกล่าวหาเรื่องสารปลอมปนในนํ้ามะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภคทีห่ นั ไปหาสินค้านํ้ามะพร้าวออแกนิค และสินค้าบรรจุขวดพลาสติกทีม่ รี าคาถูกกว่า การขายสินค้าใน
ช่องทางอีคอมเมิรซ์ ในเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีนนัน้ มีการเติบอย่างมาก นอกจากนี้บริษทั ยังมีการเติบโตทีด่ จี ากการเปิ ด
ตลาดในกลุม่ ลูกค้าตะวันออกกลาง
ยูเอฟซี ได้เปิ ดตัวนํ้ านมอัลมอนด์ในประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ในไตรมาส 3 และ ยูเอฟซี รีเฟรซ นํ้ า
แตงโม 100% ในประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา ในไตรมาส 4 โดยบริษทั เล็งเห็นถึงทิศทางในเชิงบวกของสินค้ากลุ่ม
นี้ ทีจ่ ะช่วยสร้างการเติบโตให้กบั สินค้าในกลุม่ เครือ่ งดื่มของบริษทั จากการทีป่ ริมาณความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสินค้าเครื่องดื่ม
เพือ่ สุขภาพ และสินค้าทางเลือกทีน่ อกเหนือจากผลิตภัณฑ์นม
ในภาพรวม ถือได้วา่ การส่งออกเป็ นทีน่ ่าพอใจ บริษทั ยังคงทุ่มเทและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการเติบโตของ ยูเอฟซี ตลอดจนการขยายตลาดใหม่ดว้ ยผลิตภัณฑ์ใหม่และช่องทางการขายอีคอมเมิรซ์
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14.2 ภาพรวมทางด้านการปฏิ บตั ิ งาน
1) การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู
• โครงการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ํามันชนิดถุงเติมขนาด 1 ลิตร และโครงการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ํามันชนิด Bag in Box ซึง่
ทุกโครงการได้เสร็จสิน้ การทดสอบและเดินเครือ่ งจักรในปี 2560 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
• ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 มีการดําเนินการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ํามันชนิดปี๊ บ เครื่องใหม่ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ถึง 100% ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 7.5 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิน้ ปี 2560 เครื่องจักรได้ผ่านการทดสอบและเดินเครื่องจักร
เรียบร้อยแล้ว
• ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 มีการปรับปรุงออฟฟิตสํานักงานของโรงงาน หลังคาของคลังสินค้า และพืน้ ทีก่ ารบรรจุน้ํามัน
ชนิดถังซีง่ ทําให้โรงงานมีความสะอาดทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน GMP

โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
• เดือนพฤษภาคม 2560 โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มดิบทีจ่ งั หวัดตรัง ต้อนรับนายศิรพิ ฒ
ั พัฒกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง
พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตนํ้ามันปาล์มดิบและการขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยังยื
่ น(RSPO)

UFC จังหวัดลําปาง
• วัน ที่ 23-24 มีนาคม 2560 UFC ได้เข้า ร่วมงาน NPIN ครัง้ ที่ 8 ที่จงั หวัดเชีย งใหม่ เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ด้า น
Productivity ในกระบวนการผลิตให้กลุม่ เครือข่ายในภาคเหนือเพือ่ นําไปประยุกต์ใช้กบั งานต่อไป
• วัน ที่ 27 กัน ยายน 2560 UFC ได้เชิญ บริษัท Bureau Veritas Company (BVC) ให้เ ข้า มาอบรมหลัก สูต ร
ISO14001 : 2015 ให้กบั พนักงานของ UFC เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวทีม่ กี ารปรับปรุงข้อกําหนดใหม่
• วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทั นานา เซฟตี้ ได้เข้ามาอบรมอพยพซ้อมดับเพลิงประจําปี 2560 เพื่อเตรียมความ
พร้อมและป้องกันกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
• วันที่ 21 ธันวาคม 2560 UFC ได้ให้ทางสถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงาน ภาค 10 ลําปาง โดย อ. ชัชวาล สิงห์อุสา มา
อบรม หลักสูตร การขับรถยกอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจพนักงานขับรถยกให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการ
ทํางาน
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2) การได้รบั รางวัลและการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ

โรงกลัน
่ น้าํ มันพืชบางปู
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ประจําปี
2561 จาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี ในฐานะสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทีม่ กี ระบวนการผลิตทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน มีระบบตอบสนองต่อผูบ้ ริโภคและมีจริยธรรม อีก
ทัง้ มีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อีกด้วย โดยพิธมี อบรางวัลจัดขึน้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
สําหรับรางวัล อย.ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2561 นัน้ จัดขึน้ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีส ถานประกอบการที่ผ่า นเกณฑ์ก ารคัดเลือ กจากหลากหลายอุ ต สาหกรรม แบ่งออกเป็ น กลุ่ม ธุ ร กิจ คือ อาหาร, ยา,
เครื่องสําอางค์, เครื่องมือแพทย์, วัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยเกณฑ์
การให้รางวัลจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการผลิตทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพรวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม

โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบทีจ
่ งั หวัดตรัง
โรงงานสกัดนํ้ ามันปาล์มดิบจังหวัดตรัง ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงานประจํา ปี 2560 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทัง้ นี้ คุณอัญชลี สืบจันทศิร ิ
กรรมการผู้จดั การ เป็ นตัวแทนขึ้นรับรางวัล พร้อมด้วยคุณวิรตั น์ สุวรรณรัตน์ ผู้จดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 25
สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
การรับรางวัลดังกล่าวเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความมุ่งมันของบริ
่
ษทั ในการเป็ นองค์กรทีน่ ่ าอยู่ (BPW-Best Place to
Work) การได้รบั คัดเลือกครัง้ นี้เป็ นสิง่ ทีย่ นื ยันว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานท้องถิน่ อย่างเคร่งครัด และมุง่ มันพั
่ ฒนา
อย่างยังยื
่ นด้วยความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

14.3 ภาพรวมทางด้านการเงิ น
1.

ผลการดําเนิ นงาน

บริษทั มีรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จํานวน 323 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.3 โดยมีเหตุผลมาจากปริมาณขายกลุ่ม
สินค้านํ้ามันพืชเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.5 ในขณะทีร่ าคาขายเฉลีย่ ต่อหน่วยปรับตัวลดลงร้อยละ 8.4 สอดคล้องกับปริมาณอุปทาน
และอุปสงค์ของนํ้ามันปาล์มดิบของทัง้ ประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2559 ร้อยละ 45.5 และ 18.5 ตามลําดับ (ข้อมูลจากกรมการ
ค้าภายใน) โดยในปี 2560 ปริมาณผลปาล์มสดทัง้ ประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.2 (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) ซึง่ มีสาเหตุมา
จาก ปริมาณนํ้าฝนทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึง่ เกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ่ ประกอบกับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกปาล์มทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการทีเ่ กษตกรยางหันมาปลูกปาล์ม เนื่องจากราคายางตกตํ่า รวมถึงต้นปาล์มที่มกี ารปลูกใหม่มอี ายุมากขึน้ ส่งผลให้
ปริมาณสต็อคนํ้ ามันปาล์มดิบในประเทศเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาสูงสุดถึง 532,651 ตันในเดือน พฤศจิกายน 2560
(ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) ซึ่งกดดันราคานํ้ ามันปาล์มดิบเฉลีย่ ต่อหน่ วยปรับตัวลดลงจากราคากิโลกรัมละ 31.95 บาท
ในปี 2559 เป็ น 24.88 บาท ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 22.1 (ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน) ทําให้กําไรขัน้ ต้นสําหรับปี 2560
ของบริษทั เพิม่ ขึน้ 195 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.9 ส่งผลให้กําไรสุทธิเพิม่ ขึน้
102 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 74.1
บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ประเภทรายการบัญชีในงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2559 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีในปีปจั จุบนั
งบการเงินรวม
ตามทีจ่ ดั ประเภท
ตามทีเ่ คย
รายการใหม่
รายงานไว้
กําไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย

8,244,979
639,265

8,267,427
661,713

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีจ่ ดั ประเภท
ตามทีเ่ คย
รายการใหม่
รายงานไว้
6,131,060
381,707

6,153,508
404,155

การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบต่อกําไรหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีไ่ ด้รายงานไว้
บริษัท และบริษัทย่อ ยได้ร บั สิท ธิพิเ ศษทางภาษีต ามพระราชบัญ ญัติส่งเสริม การลงทุ น พ.ศ.2520 โดยการอนุ ม ตั ิข อง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตทีก่ าํ หนดไว้ในบัตรส่งเสริมดังนี้
บริ ษทั
บัตรส่งเสริ มเลขที่

สําหรับกิ จการ

ระยะเวลา*

ขอบเขตที่ได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จาก
การประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน

1815(2)/2549

ผลิตนํ้ามันปาล์มดิบ

8 ปี

1013(9)/2551

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

8 ปี

2093(2)/2550

ผลิตนํ้ามันพืชบริสุทธิ ์

8 ปี

59-1529-0-05-1-0

ผลิตนํ้ามันพืชบริสุทธิ ์

3 ปี

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
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ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จาก
การประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่
เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน
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บริ ษทั ย่อย
บัตรส่งเสริ มเลขที่

สําหรับกิ จการ

ระยะเวลา*

1043(2)/2548

สกัดนํ้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล

8 ปี

2088(2)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้

8 ปี

2121(2)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึกและเต้าเจีย้ ว

8 ปี

2112(5)/2547

ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง

8 ปี

2245(9)/2550

ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

8 ปี

ขอบเขตที่ได้รบั ยกเว้น

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จาก
การประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน

*นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ

ในปี 2560 บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีผลขาดทุนสําหรับปี จาํ นวน 18 ล้านบาท ลดลง 90 ล้านบาท
เมือ่ เทียบกับกําไรสําหรับปี 2559 จํานวน 72 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากผลกระทบดังนี้
ปริมาณผลปาล์มสดของสวน ในปี 2560 มีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2559 โดยผลปาล์มสดทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีข่ องบริษทั
ลดลงร้อยละ 2.5 และในส่วนของผลปาล์มทีม่ าจากสวนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ มั ปทาน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 ซึง่ แม้วา่ ในปี 2560 จะไม่ได้
รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งอันเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่มกี ารปลูกต้นปาล์มทดแทนสําหรับต้นปาล์มที่มอี ายุ
มาก ในพืน้ ทีท่ ่เี ป็ นสัมปทานและได้รบั การต่ออายุแล้ว ทัง้ นี้เป็ นไปตามแผนการปลูกทดแทนทีบ่ ริษทั ย่อยกําหนดไว้ ทําให้
ปริมาณผลปาล์มสดทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ปริมาณใกล้เคียงกับปี ก่อน
ในส่วนพืน้ ทีส่ มั ปทานบริษทั จํานวนทัง้ สืน้ 21,348.94 ไร่ ซึง่ ได้หมดอายุลงแล้วนัน้ โดยนโยบายภาครัฐในปจั จุบนั หากจะมี
การพิจารณาต่อใบอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพืน้ ทีส่ มั ปทาน ก็จะพิจารณาให้พน้ื ทีเ่ พียงแค่ครึง่ หนึ่งของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทํา
ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) พื้นที่สมั ปทานของสวนเคียนซากับกรมป่าไม้จํานวนพื้นที่ 8,588 ไร่ ได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
บริษทั ย่อยได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว โดยได้จดทะเบียนทําสัญญาเช่าที่ดนิ กับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2557 จํานวนพืน้ ที่ 4,294 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ เ่ี คยได้เข้าทําประโยชน์จากใบอนุ ญาตเดิมกับกรม
ป่าไม้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527 ซึ่งสัญญามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2572 ส่วน
พืน้ ทีอ่ กี ครึง่ หนึ่งให้นําไปจัดให้ราษฎรผูย้ ากไร้ไม่มที ด่ี นิ ทํากินได้รบั สิทธิการเช่ารายละไม่เกิน 10 ไร่ ในระหว่างทีก่ าร
ดําเนินการเรื่องการจัดสรรพืน้ ทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จนัน้ กรมธนารักษ์ได้อนุ ญาตให้บริษทั ย่อยครอบครองทําประโยชน์โดย
ชําระค่าเช่าในอัตราทีก่ าํ หนด จนกว่าการจัดสรรทีด่ นิ จะดําเนินการแล้วเสร็จ
(2) พืน้ ทีส่ มั ปทานของสวนชัยบุรกี บั กรมป่าไม้จาํ นวนพืน้ ที่ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษทั
ย่อยได้ดําเนินการขออนุ ญาตเข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดงั กล่าวกับกรมป่าไม้ จํานวนพื้นที่ 6,513 ไร่
ขณะนี้ยงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของกรมปา่ ไม้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษทั ย่อยดังกล่าวได้รบั ใบอนุ ญาตเก็บหาของป่าในพืน้ ทีส่ มั ปทานแปลงดังกล่าว โดยบริษทั
ย่อยต้องชําระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ10 ของราคาตลาดและค่าบํารุงป่าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อมีการ
เก็บเกี่ยวผลปาล์มสด บริษทั ย่อยจึงได้เริม่ เก็บเกี่ยวผลปาล์มสดในพืน้ ที่เขตป่าสงวนแปลงดังกล่าวตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
2558 อย่างไรก็ตาม ใบอนุ ญาตดังกล่าวจะมีอายุหนึ่งปี และจะพิจารณาต่อายุแบบปี ต่อปี ซึง่ ใบอนุ ญาตปจั จุบนั จะหมดอายุ
ในวันที่ 26 เมษายน 2561
UFC มียอดขายรวมในปี 2560 จํานวนทัง้ สิน้ 2,272.0 ล้านบาท (ปี 2559 : 2,385.5 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 4.8
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ยอดขายจากการส่งออกในปี 2560 ลดลงร้อยละ 2.4 เหลือ 1,623.0 ล้านบาท สาเหตุสว่ นหนึ่งเกิดจากการอ่อนค่าลงของ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทีร่ อ้ ยละ 8.9 และการตัดสินใจของฝา่ ยบริหาร ทีไ่ ม่ประสงค์เข้าร่วมประมูลงานรับจ้างผลิตผลไม้กระป๋องซึง
แม้จะมีมลู ค่าสูงแต่ไม่ก่อให้เกิดกําไร รวมถึงความต้องการทีล่ ดลงของผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้กระป๋อง
ถึงกระนัน้ ยอดการส่งออกของผลิตภัณฑ์ นํ้ามะพร้าว 100% ภายใต้แบรนด์ UFC Refresh ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็
ตาม ยอดการส่งออกจากสัญญาการรับจ้างผลิตกลับลดลง โดยเฉพาะสําหรับประเทศ สหรัฐอเมริกา เนื่องจากการแบ่งตลาด
จากผลิตภัณฑ์น้ํามะพร้าวออร์กานิค และการแข่งขันทางด้านราคาจากประเทศผูผ้ ลิตในแถบอาเซียนสําหรับผลิตภัณฑ์น้ํ า
มะพร้าวทัวไป
่
UFC ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะในประเทศจีน และเน้นการสร้างแบรนด์ในตลาดส่งออกหลัก

ได้แก่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และ กลุม่ ประเทศตะวันออกไกล โดยยอดการส่งออกในประเทศแถบตะวันออกกลางยังคงเติบโต
ไปได้ดว้ ยดี
จากภาพรวมของเศรษฐกิจของตลาดภายในประเทศทีย่ งั อ่อนแอในปี 2560 ส่งผลให้ยอดขายในประเทศปรับตัวลดลงร้อยละ
10.5
โดยสินค้ากลุม่ ผลไม้กระป๋องซึง่ มียอดขายคิดเป็ นร้อยละ 41.1 ของยอดขายรวม ทัง้ นี้ จากการทีเ่ งาะขาดตลาด และภาวะ
กดดันด้านราคาลําไยจากคูแ่ ข่งในประเทศ ส่งผลผลให้ยอดขายลดลงร้อยละ 15.2 เมือ่ เทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา
ส่วนของสินค้ากลุม่ เครือ่ งดื่ม โดยเฉพาะกลุม่ นํ้าผลไม้ มียอดขายลดลงร้อยละ 3.7 เนื่องจากการเริม่ ใช้ภาษีน้ําตาลในเดือน
กันยายน ซึง่ ส่งผลให้สถานการณ์ตลาดนัน้ แย่ลง
จากการทีต่ ลาดเครือ่ งดื่มมีการปรับตัวลดลง แต่ยงั คงมีสว่ นทีเ่ ติบโตได้แก่ นํ้ามะพร้าว โดยนอกเหนือจากการทุม่ เทในด้าน
การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ยูเอฟซี รีเฟรซ UFC ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “โฮมซอย” รสดัง้ เดิมผสมเม็ดแมงลัก และ
ผสมขิง ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกระป๋องอลูมเิ นียมขนาด 6 ออนซ์ ซึง่ ช่วยเพิม่ ช่องทางการกระจายสินค้าสําหรับสินค้า “โฮมซอย”
และจากกระแสการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่องทางออนไลน์ และการช็อปปิ้ งผ่านสือ่ อิเล็คทรอนิคส์ UFC ได้ดาํ เนินการร่วมมือ
กับร้านค้าปลีกออนไลน์ เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสําหรับโอกาสทางการตลาดใหม่ทเ่ี กิดขึน้
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้าวต้น ส่งผลให้กําไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 331 ล้านบาทในปี 2559
เป็ น 404 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.2 โดยอัตรากําไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 4.7 (2559 : ร้อยละ
4)
สําหรับการเปลีย่ นแปลงในรายการทีส่ าํ คัญอื่นๆ สําหรับปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ : รายได้จากการขายและบริการของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 306 ล้านบาทคิดเป็ น
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.7 โดยรายได้จากการขายของกลุม่ นํ้ามันพืชเพิม่ ขึน้ 350 ล้านบาท กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสมเพิม่ ขึน้
51 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ปาล์มและอื่นๆ เพิม่ ขึน้ 30 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพิม่ ขึน้ 50 ล้านบาท ผักผลไม้
กระป๋องและอื่นๆ ลดลง 171 ล้านบาท รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าลดลง 4 ล้านบาท
รายได้อื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้อ่นื ทีม่ ไิ ด้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติจาํ นวน 88 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 1 ของรายได้รวม โดยเพิม่ ขึน้ 12 ล้านบาทในส่วนของบริษทั ย่อยเนื่องจากกําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและบริการปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 84.8 ของรายได้จากการขาย
และบริการ (2559 : ร้อยละ 84.7) ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการในส่วนของบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 89.8 (2559 : ร้อยละ
92.4) เนื่องมาจากราคานํ้ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลงตามทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วข้างต้น
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ในส่วนของบริษทั ย่อยทีม่ ธี ุรกิจสวนปาล์ม (UPOIC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 92.8 ของรายได้จากการ
ขาย (2559 : ร้อยละ 84.2) โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายนํ้ ามันปาล์มดิบลดลงร้อยละ 22.6 ซึ่งลดลงในสัดส่วนที่
มากกว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่ วยของนํ้ ามันปาล์มดิบ ลดลงร้อยละ 21.8 ส่งผลให้อตั ราส่วนต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ เนื่องมาจาก
ปริมาณโรงงานสกัดทีเ่ พิม่ ขึน้ ทําให้มกี ารแข่งขันกันซือ้ ผลปาล์มมากขึน้
ในส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) มีอตั ราส่วนต้นทุนขายและบริการปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 74.1 ของรายได้จากการขายและ
บริการ (2559 : ร้อยละ 73)
ค่าใช้จ่ายในการขาย : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2560 เท่ากับ 640 ล้านบาท (2559 : 639 ล้าน
บาท) เพิม่ ขึ้น 1 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั 10 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ในส่วนของบริษทั ย่อย ค่าใช้จ่ายลดลง 8.6 ล้านบาท เนื่ องจากค่าธรรมเนี ยมนายหน้ า ค่า
ส่งเสริมการขาย และค่าขนส่งสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร : บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2560 เท่ากับ 219 ล้านบาท (2559 : 200
ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 19 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ เนื่องจากค่าผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ : ปี 2560 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีผลขาดทุน
จํานวน 8.4 ล้านบาท (2559 : กําไร 8.8 ล้านบาท)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในการร่วมค้า : ปี 2560 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า 10 ล้านบาท (2559 : ขาดทุน 11 ล้านบาท) เนื่องจากบริษทั ย่อยมีการบันทึกขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพของการร่วมค้าจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 มาปฏิบตั ติ งั ้ แต่ปี 2559
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น : ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินเท่ากับ 40 ล้านบาท (2559 : 44 ล้านบาท)
กําไร
กําไรขัน้ ต้น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั รากําไรขัน้ ต้นปี 2560 ร้อยละ 15.2 (2559 : ร้อยละ 15.3) โดยกําไรขัน้ ต้นในส่วน
ของบริษทั เพิม่ ขึน้ 195 ล้านบาท ส่วนของบริษทั ย่อย (UPOIC) ลดลง 96 ล้านบาท ส่วนของบริษทั ย่อย (UFC) ลดลง 59
ล้านบาท จากเหตุผลทีก่ ล่าวข้างต้น ส่งผลให้กาํ ไรขัน้ ต้นของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 40 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.2
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ : จากการที่บริษทั และบริษทั ย่อยมีกําไรขัน้ ต้นและค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ กําไรก่อน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี 2560 จึงเพิม่ ขึน้ เพียง 20 ล้านบาท
กําไรสําหรับปี : บริษทั และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปี 2560 จํานวน 404 ล้านบาท (2559:
331 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 74 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.2 และมีอตั รากําไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็ นร้อยละ 4.7 (2559 :
ร้อยละ 4)
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล : ในปี 2560 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดําเนินงานของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 59.4 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึง่ มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดําเนินงานของปี 2558 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีก่ าํ หนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
เป็ นจํานวนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
ในปี 2560 บริษทั ย่อย (UPOIC) มีการจ่ายเงินปนั ผลจากผลดําเนินงานของปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 54 ของกําไรสุทธิ บริษทั ย่อยมีนโยบายกําหนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เป็ นจํานวนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
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ในปี 2560 บริษทั ย่อย (UFC) ไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2559
มูลค่าตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีมลู ค่าตามบัญชีต่อ
หุน้ เท่ากับ 3.60 บาท (คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักสุทธิ 820 ล้านหุน้ ) (2559 : 3.45 บาท)
2.

ฐานะการเงิ น

สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมมูลค่าเท่ากับ 6,040 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 93
ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
•

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 414 ล้าน
บาท (2559: 420 ล้านบาท) ลดลง 6 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 1.5 โดยลดลงในส่วนของบริษทั ย่อย

•

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีลกู หนี้การค้าสําหรับกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันสุทธิหลังหักค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเป็ นจํานวนเงิน 1,058 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.5 ของสินทรัพย์รวม (2559 : 885 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 14.9 ของสินทรัพย์รวม) เพิม่ ขึน้ จากลูกหนี้การค้าทีย่ งั ไม่ครบกําหนดชําระและลูกหนี้การค้าค้างชําระไม่เกิน 3
เดือน โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ในปี 2560 มีระยะเวลา 43 วัน (2559 : 46 วัน)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้าที่คา้ งชําระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนร้อยละ 5.1 ของลูกหนี้การค้าที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน (2559 : ร้อยละ 6.2) และได้มกี ารตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วร้อยละ 84.6 ของลูกหนี้ท่คี า้ ง
ชําระเกินกว่า 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน (2559 : ร้อยละ 84.9)

•

สิ นค้าคงเหลือ : ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิ 1,452 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.1 ของ
สินทรัพย์รวม (2559 : 1,426 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24 ของสินทรัพย์รวม) เพิม่ ขึน้ 27 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ในส่วน
ของบริษทั 8 ล้านบาท เนื่องจากงานระหว่างทําเพิม่ ขึน้ และเพิม่ ขึน้ ในส่วนของบริษทั ย่อย 19 ล้านบาท ในระหว่างปี
ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกการกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั
จํานวน 15 ล้านบาท (2559 : 9 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

•

สิ นทรัพย์ชีวภาพ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ชวี ภาพ 71 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
13 ล้านบาท (2559 : 84 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ เป็ นผลจากการใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกีย่ วกับเกษตรกรรม)

•

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น : บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น 36 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท โดยลดลงใน
ส่วนของบริษทั จากค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า

•

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน : ลดลง 1 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกค่าเสือ่ มราคาประจําปี

•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : บริษทั และบริษทั ย่อยมีมลู ค่าสุทธิของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,351 ล้านบาท ลดลง
63 ล้านบาท หรือลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 2.6 โดยลดลงจากการตัดจําหน่ ายอุปกรณ์ ท่ไี ม่ได้ใช้งานแล้ว และการ
บันทึกค่าเสือ่ มราคาประจําปี
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ต้นทุนสิ ทธิ การใช้ที่ดินป่ าสงวนและต้นทุนสวนปาล์ม : บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนสิทธิการใช้ทด่ี นิ ปา่ สงวนและ
ต้นทุนสวนปาล์มเพิม่ ขึน้ 16 ล้านบาท จากต้นทุนสวนปาล์มทีย่ งั ไม่พร้อมเก็บเกีย่ วของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้

•

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพิม่

•

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น : ลดลง 24 ล้านบาท จากเงินมัดจําค่าเครือ่ งจักรของบริษทั ย่อย

3.

แหล่งที่มาของเงิ นทุน

โครงสร้างเงิ นทุน บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงสร้างของเงินทุนมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ 3,730 ล้านบาท และมาจากส่วน
ของหนี้สนิ 2,310 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.8 และร้อยละ 38.2 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในจํานวนหนี้สนิ ดังกล่าว
ส่วนใหญ่ได้มาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 1,614 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.8 ของหนี้สนิ รวม โดยแบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,583 ล้านบาท และเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว 31 ล้านบาท ทัง้ นี้
บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.62 เท่า (2559 : 0.70 เท่า) โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่
สําคัญดังนี้ :•

ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น : บริษัท และบริษัท ย่อ ยมีส่ว นของผู้ถือ หุ้น เพิ่ม ขึ้น 238 ล้า นบาท คิด เป็ น เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 6.8
เนื่องจากกําไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้

•

หนี้ สิน : บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ดังนี้
(ก) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจํานวน 1,583 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) จํานวน 510 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย
(2) จํานวน 400 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย ซึง่ มีกาํ หนดชําระคืนเมือ่ ทวงถาม
(3) จํานวน 25 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปีของบริษทั ย่อย
(4) จํานวน 570 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั
(5) จํานวน 78 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปีของบริษทั
(ข)

เงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 31 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) หนี้สนิ ระยะยาวจํานวน 13 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
ของบริษทั ย่อย คิดดอกเบีย้ ในอัตราทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ THBFIX โดยมีเงือ่ นไขการชําระเงินต้น
คืนเป็ นราย 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่กนั ยายน 2559 ถึง มิถุนายน 256
(2) หนี้สนิ ระยะยาวจํานวน 18 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1
ปี ของบริษทั คิดดอกเบีย้ ในอัตราทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบีย้ 3M BIBOR +1 ผ่อนชําระคืนทุก 3 เดือน
เป็ นระยะเวลา 3 ปี การชําระเงินต้นงวดแรกเริม่ นับจาก 3 เดือนหลังจากเบิกเงินกูง้ วดสุดท้าย

สภาพคล่องทางการเงิ น
ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินลดลงจากปี 2559 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 414
ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท (2559 : 420 ล้านบาท) โดยมีปจั จัยทีส่ าํ คัญต่อการเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน : ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 373
ล้านบาท (2559 : 531 ล้านบาท) ลดลง 158 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 193 ล้านบาท
และสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 11 ล้านบาท ในขณะทีเ่ จ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ลดลง 35 ล้านบาท
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กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน : ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 104 ล้าน
บาท (2559 : 287 ล้านบาท) เนื่องจากปี 2559 มีการขยายการลงทุนในเครือ่ งจักรทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อย
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น : ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 275 ล้าน
บาท (2559 : 304 ล้านบาท) ลดลงเนื่องจากชําระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2560 เท่ากับ 1.43 เท่า (2559 : 1.27 เท่า)
อัตราส่วนสิ นทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้ สินหมุนเวียน : ปี 2560 เท่ากับ 0.71 เท่า (2559 : 0.59 เท่า)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย) : ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 6.7 (2559 : ร้อยละ 6) เนื่องจากกําไรสุทธิ
สําหรับปี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.2 ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6
อัตราผลตอบแทนสุทธิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เฉลี่ย) : ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 11.1 (2559 : ร้อยละ 10.6) เนื่องจากกําไร
สุทธิสาํ หรับปีเพิม่ ขึน้
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น : ปี 2560 เท่ากับ 0.62 เท่า (2559 : 0.70 เท่า) เนื่องจากเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงินลดลง
อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ การค้า : ปี 2560 เท่ากับ 8.39 เท่า (2559 : 7.89 เท่า) โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉลีย่ อยูท่ ่ี 43 วัน (2559 : 46 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นค้าสําเร็จรูป : ปี 2560 เท่ากับ 13.76 เท่า (2559 : 12.69 เท่า) โดยมีระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 26 วัน (2559 : 28 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ การค้า : ปี 2560 เท่ากับ 14.18 เท่า (2559 : 13.68 เท่า) โดยมีระยะเวลาชําระหนี้
เฉลีย่ อยูท่ ่ี 25 วัน (2559 : 26 วัน)

4. รายจ่ายลงทุน
บริษทั และบริษทั ย่อยยังคงมีการลงทุนซือ้ ทีด่ นิ ปลูกปาล์ม โครงการปลูกปาล์มทดแทน และโครงการปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพเครือ่ งจักรในการผลิต
•

ในปี 2560 บริษทั จะมีเพียงโครงการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และทดแทนเครื่องจักรเดิมที่
เสือ่ มสภาพ

•

ในปี 2560 บริษัทย่อย UPOIC มีรายจ่า ยลงทุนส่วนใหญ่ในโครงการปลูกปาล์มทดแทน ซึ่งเป็ นโครงการที่
ต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2558 และปี 2559 โดยจะสามารถเริม่ เก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มนํ้ามันได้ในปี 2561 นอกจากนี้
ยังมีการซือ้ เครือ่ งจักรทดแทนเครือ่ งจักรเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ
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5. รายจ่ายเพื่อทําการวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในปี 2560 บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไม่มกี ารดําเนินกิจกรรมการวิจยั และพัฒนาด้านกระบวนการ
เพิม่ เติม อย่างไรก็ตามในปี 2559 - 2560 บริษทั ได้ลงทุนในโครงการพัฒนาสายการผลิตทีแ่ ผนกบรรจุโดยใช้นวัตกรรมด้าน
กระบวนการบรรจุและบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเป็ นโครงการที่ประหยัดพลังงาน ทัง้ นี้ โครงการได้ตดิ ตัง้ แล้วเสร็จและดําเนินการ
ภายใต้บตั รการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-1529-0-05-1-0 ซึง่ ใช้งบประมาณทัง้ หมดกว่า 350 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
1.

โครงการผลิ ตหลอดพรีฟอร์ม (Pre-form) และขึ้นรูปขวดพลาสติ ก PET

เพื่อใช้ ในการบรรจุนํ้ามัน (Pre-

formed injection, Bottle Blowing and Hi speed packing line)
บริษทั มีการวิจยั และพัฒนาในการหานํ้าหนักพรีฟอร์มทีเ่ หมาะสม สําหรับใช้กบั เครื่องเป่าขวดเพื่อให้ได้รปู ทรง และความ
หนาของพลาสติกตามทีต่ อ้ งการ จากนัน้ จึงส่งขวดผ่านระบบลําเลียงอัตโนมัตไิ ปทีส่ ายการบรรจุ Hi-Speed แบบต่อเนื่อง
ซึง่ โครงการดังกล่าวได้ดาํ เนินการติดตัง้ แล้วเสร็จในปี 2559
ข้อดีของโครงการ:
− มีการใช้วสั ดุเรซิน (PET Resin) ในการฉีดพรีฟอร์มทีม่ กี ารออกแบบขวดให้สามารถทนต่อแรงกดทับ โดยทีใ่ ช้วสั ดุ
ปริมาณน้อยทําให้ลดการสิน้ เปลืองทรัพยากร
− ต่อเนื่องจากการเป่าขวด ขวดทีเ่ ป่าแล้ว จะถูกส่งต่อไปยังสายการบรรจุแบบต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บและขนส่งทีไ่ ม่จาํ เป็ น
− เครื่องจักรทัง้ หมดใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (PLC) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง รวดเร็ว อัตราการสูญเสียตํ่า และช่วยลด
การใช้แรงงานในการดําเนินการผลิต
2.

โครงการเครื่องบรรจุแบบแนวนอนสําหรับผลิ ตภัณฑ์นํ้ามันชนิ ดถุงเติ ม (New refill packing machine-

Horizontal seal)
บริษทั ได้มกี ารศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับเครือ่ งบรรจุน้ํามันชนิดถุงเติม โดยพิจารณานําเครือ่ งบรรจุสาํ หรับถุงเติมโดยใช้ฟิลม์ ทีม่ ี
คุณภาพ (NYLON 15 /LLDPE 50) ซึง่ มีระบบการผนึกถุง และบรรจุลงกล่องต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ซึง่ โครงการดังกล่าวได้
ดําเนินการติดตัง้ แล้วเสร็จและเริม่ ผลิตจริงในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559
ข้อดีของโครงการ : เป็ นระบบการขึน้ รูปถุงเติม และการผนึกถุงแบบอัตโนมัตทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตได้รวดเร็ว ลด
การใช้แรงงานในการผลิต และการผนึกถุงมีความสมบรูณ์ ส่งผลให้สามารถลดความเสียหายทีเ่ กิดจากถุงรัวซึ
่ มลงได้
3.

โครงการเครื่องบรรจุสาํ หรับผลิ ตภัณฑ์นํ้ามันชนิ ด Bag in Box แบบใช้ถงุ ต่อเนื่ อง (BIB packing machine –

Continuous Type)
หน่ วยงานวิจยั และพัฒนา ได้มกี ารศึกษาและจัดหาเครื่องจักรสําหรับบรรจุถุง BIB แบบต่อเนื่องมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบรรจุให้ดขี น้ึ โครงการดังกล่าวได้ดาํ เนินการติดตัง้ แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
ข้อดีของโครงการ : เป็ นระบบการบรรจุแบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ระบบการป้อนถุงฟิลม์ เข้าเครื่องบรรจุแบบต่อเนื่องที่
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตได้รวดเร็ว และช่วยลดการใช้แรงงานในการผลิต
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ปัจจัยและอิ ทธิ พลที่อาจมีผลต่อการดําเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
อ้างถึง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น
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ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชีดงั กล่าวในรอบปีบญ
ั ชีดงั นี้
ค่าสอบบัญชี (บาท)
ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 5 บริษทั
รวม

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

ปี 2561
1,660,000
2,185,000
710,000
4,555,000

2) ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผูส้ อบบัญชี ซึ่งได้แก่ การ
ตรวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั BOI และรายการนําเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั 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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ปี 2560
420,000
440,000
100,000
960,000
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240,000
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่า
ข้อ มูล ดัง กล่ า วถู ก ต้อ งครบถ้ว น ไม่เ ป็ น เท็จ ไม่ทํา ให้ผู้อ่ืน สํา คัญ ผิด หรือ ไม่ข าดข้อ มูล ที่ค วรต้อ งแจ้ง ในสาระสํา คัญ
นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2)
บริษัท ได้จ ดั ให้ม ีร ะบบการเปิ ด เผยข้อ มูล ที่ดี เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่า บริษัท ได้เปิ ด เผยข้อ มูล ในส่ว นที่เ ป็ น
สาระสําคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3)
บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และ
บริษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทําทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้เพือ่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษทั
ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือ
ชื่อของ นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง กํากับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษทั ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

ชื่อ

ลายมือชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอํานาจ
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง

เลขานุการบริษทั
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมบริษทั
และเลขานุการบริษทั
1. กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั
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
10. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1 รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง
คณะกรรมการสรรหา
1. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นายวัง ชาง ยิง
คณะเจ้าหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง
1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
3. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
4. นายวิรตั 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
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหารและ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ชาง ยิง หรือ นางสาว
อัญชลี สืบจันทศิร ิ หรือ นางสาวปิ ยธิดา สุขจันทร์ โดยกรรมการสองท่าน ลงรายมือชื่อร่วมกัน พร้อมตราประทับของ
บริษทั
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รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
77 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
1
บริษทั
- กรรมการ
-0บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
11 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 146/2011
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 38/2012
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ บริษทั เอสพีซจี ี จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
 ผูบ
้ ริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุร ี
 กรรมการ บริษท
ั เอเจ เทคโนโลยี จํากัด
อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
สมาชิกวุฒสิ ภา กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ผูเ้ ชีย่ วชาญโครงการจรวดเพือ่ ใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจยั แห่งชาติ
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
หน้ า 118

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิ ริ
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
59 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ร้อยละ 0.001
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
23 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 26/2008
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ด
ั การ
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
หน้ า 119

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
71 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
3
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
11 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 9/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 89/2007
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 24/2008
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับ
ผูป้ ระกอบธุรกิจตลาดทุน (CGI) รุน่ ที่ 2/2015
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษทั หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ยวิจยั และวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน2ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
อดีต
หน้ า 120

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4. นายบรรจง จิ ตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
69 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
1
บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
11 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเครือ่ งกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 7/2001
(สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส)
ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุน่ ที่ 1/2007
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher
รุน่ ที่ 5/2007
ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC)
รุน่ ที่ 7/2008
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update
รุน่ ที่ 1/2014
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการอิสระ บริษท
ั ไทยออพติคอลกรุป๊ จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษท
ั ทีพบี ไี อ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
 วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย
กรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน2ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
อดีต
หน้ า 121

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิ น
กรรมการอิสระ
อายุ
64 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
3
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
3 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
Doctor of Business Administration (DBA), สาขาการตลาด,
University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
Master of Business Administration (MBA), สาขาการตลาด,
Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยีย่ ม
Bachelor of Science (BSC), สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที2่ 25/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
จากสถาบันพระปกเกล้า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รุน่ ที่ 15/2016
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษท
ั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั เทคโนเมดิคลั จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ไม่ม ี ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั เอฌ็องซ์ จํากัด
 ทีป
่ รึกษา บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการผูท
้ รงคุณวุฒแิ ละประธานคณะอนุกรรมการฝา่ ยตรวจสอบ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั มหพันธ์ไฟเบอร์ซเี มนต์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ บริษท
ั บางจาก รีเทล จํากัด
 กรรมการผูจ้ ด
ั การ บริษทั แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จํากัด
 ประธานมูลนิธเิ พือ
่ การศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 ทีป
่ รึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
หน้ า 122

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
กรรมการบริหาร บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จํากัด ประเทศสิงคโปร์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แผนกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จํากัด ประเทศสิงคโปร์
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
บริษทั เซเรบอส แปซิฟิค จํากัด ประเทศสิงคโปร์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิตภัณฑ์ บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

6. ดาตุก๊ ไซม่อน ชิ ม คอง ยิ บ
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา
อายุ
61 ปี
สัญชาติ
มาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
11 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2550)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขากฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่ม ี
ตําแหน่งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
 Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียน
อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
 Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings
Berhad ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 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 ญาโตตุลาการ (Chartered Arbitrator)
 Fellow Member, สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
หมายเหตุ :
 ปจั จุบน
ั
อดีต
หน้ า 123

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทีป่ รึกษาและทนายความของศาลสูงประจํามลรัฐซาบาห์และซาราวัก
 Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
 นายทะเบียนโนตารี่ พับบลิค (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย
 สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทํางานในเรือ
่ งการกํากับ
ดูแลกิจการและสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซีย
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้


7. นาย วัง ชาง ยิ ง
กรรมการบริหาร กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
57 ปี
สัญชาติ
สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
20 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2541)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม),
Oxford University ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการ บริษท
ั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษทั มหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษท
ั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั ลํ่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
 กรรมการบริหาร บริษท
ั ลํ่าสูง สิงคโปร์ จํากัด
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน2ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้
 ปจั จุบน
ั
อดีต
หมายเหตุ :
หน้ า 124

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8. นางสาวปิ ยธิ ดา สุขจันทร์
กรรมการบริหาร และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
49 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
2
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
5 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒ ิ รุน่ ที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริหาร บริษท
ั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั นํ้ามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรีววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั พันธ์ศรี จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั ประจักษ์ววิ ฒ
ั น์ จํากัด
 กรรมการ บริษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จํากัด
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ คาเธ่ยแ์ คปปิตอล จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
หน้ า 125

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

9. นายอําพล สิ มะโรจนา
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาฝา่ ยโรงงาน
อายุ
61 ปี
สัญชาติ
ไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
จํานวนบริษทั จดทะเบียนทีด่ าํ รงตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริษทั
- กรรมการ
1
บริษทั
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ
23 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 37/2003
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการบริหาร บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในกิจการอื่น
กรรมการ บริษทั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
ผูจ้ ดั การส่วน Melting บริษทั สยามอาซาฮีเทคโนกล๊าส จํากัด
การเข้าร่วมประชุมปี 2560
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
หน้ า 126

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

10. นางรุ่งนภา พนมเชิ ง
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
อายุ
59 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กลันนํ
่ ้ามันบริสทุ ธิ ์ จํากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายอาวุโส บริษทั เอบิโก้ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

11. นายคมกฤส ศิ ริวงศ์ไพรัช
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Modern Trade / Food Solution
อายุ
45 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
ผูจ้ ดั การขาย กลุม่ สินค้าอุปโภค บริษทั เอสซีจอห์นสันแอนด์ซนั จํากัด
Sr. Customer Development Manager บริษทั จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จํากัด
Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด

12. นายศิ ริชยั นาวาเศรษฐถาวร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย Traditional Trade และอุตสาหกรรม
อายุ
44 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
หน้ า 127

อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์
National field sales manager บริษทั สยามไวเนอรี่ เทรดดิง้ พลัส จํากัด
Business development manager บริษทั ฟอนเทียร่า แบรนด์ (ประเทศไทย) จํากัด
Distribution account specialist บริษทั เนสเล่ (ไทย) จํากัด
Area sales manager บริษทั บุญรอด เอเซียเบเวอเรท จํากัด
Business development manager บริษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด

13. นางสาวจิ รสุดา สําเภาทอง
เลขานุการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
47 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตน้ ทุน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)รุน่ ที่ 208/2015
ประสบการณ์
 กรรมการ บริษท
ั ลํ่าสูง โฮลดิง้ จํากัด
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

14. นายวิ รตั น์ สุวรรณรัตน์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
อายุ
50 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทัวไป
่ มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั ซาร่า ลี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั มอคโคน่า (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษทั แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
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แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

15. นางสาวสุกญ
ั ญา ประคองวิ ทยา
ผูจ้ ดั การฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
อายุ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ างการศึกษา

43 ปี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เอกอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่ผา่ นการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์
Head of Supply Chain Performance Excellence
บริษทั ฟรีสแลนด์คมั พิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จํากัด
Director of Consulting บริษทั พีแพลน คอนซัลติง้ จํากัด
South Asia Supply Chain Operation Performance Excellence Manager
บริษทั คิมเบอร์ลย่ี -์ คล๊าค (เอเซียแปซิฟิค) จํากัด
ผูจ้ ดั การโรงงานสมุทรปราการ บริษทั คิมเบอร์ลย่ี -์ คล๊าค (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
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แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2. กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีด่ าํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายนามดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อย

รายชื่อบริ ษทั
รายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร
1. นายวัง ชาง ยิง
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
4. นายอําพล สิมะโรจนา
5. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
หมายเหตุ
* หมายถึง
/ หมายถึง
// หมายถึง
/// หมายถึง

บริ ษทั

//
//
//
/
///

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาล์ม
/
//
//
//

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูบ้ ริหาร

หน้ า 130

บมจ. อาหาร
สากล
*

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
(บริ ษทั ลํา่ สูง
โฮลดิ้ง จํากัด)
/
/
/
/

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรรมการของ บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ น
บริษทั ย่อย มีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
1. นายธีระ วิภูชนิน
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิร ิ
3. นายเสงีย่ ม สันทัด
4. นายวศิน ปจั จักขะภัติ
5. นายวัง ชาง ยิง
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
7. นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
Y หมายถึง รองประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรรมการของ บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย มี
รายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ชาง ยิง
2. นายฟู เซย์ ซวน ฟรานซิส
3. นายอนุสรณ์ บูรณกานนท์
4. นางสาวสุชาดา เหล่าชุนสุวรรณ
5. นางสาววินิตา ปุรผาติ
หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

X
//
//
//
//

หน้า 131

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้ างาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ งานของบริษทั (Compliance)
เพื่อ ให้งานตรวจสอบภายในมีค วามเป็ น อิสระ สามารถทํา หน้ า ที่ตรวจสอบได้อย่างเต็ม ที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้พจิ ารณาให้บริษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก ซึง่ เป็ นบริษทั ตรวจสอบบัญชี และอยูใ่ นรายชื่อผูต้ รวจสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. ทําหน้าทีต่ รวจสอบภายในของบริษทั ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ าน
และกิจกรรมทางการเงินของบริษทั ได้ดําเนินการตามแนวทางทีก่ ําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Controls) โดยกําหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํารายไตรมาส
ประวัติผตู้ รวจสอบภายใน
นายอภิ รกั ษ์ อติ อนุวรรตน์
หุน้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
อายุ
47 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
การอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (COSO)
การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการจัดการด้านความเสีย่ งของ
แต่ละระบบงาน (COSO – ERM)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ออกแบบและวางแผนการตรวจสอบประจําปี
ประเมินความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์
 หุน
้ ส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) จํานวน 18 ปี
 ตรวจสอบภายใน บริษท
ั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 13 ปี

หมายเหตุ :



ปจั จุบนั
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อดีต

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษทั ฯยังมิได้มกี ารประเมินราคาทรัพย์สนิ

หน้า 133

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
สารประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ภาพรวมปี 2560
หลังจากภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญได้สน้ิ สุดลงในปี 2559 สภาพภูมอิ ากาศในปี 2560 ได้กลับเข้าสูส่ ภาวะ
ปกติ และปริมาณนํ้าฝนทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อการเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ ทําให้ผลผลิตปาล์มนํ้ามันเพิม่ ขึน้ อย่างมาก โดยนํ้ามัน
ปาล์มดิบของโลกในปี 2560 มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 เป็ น 62.29 ล้านตัน (2559 : 58.3 ล้านตัน) ไม่เพียงแต่ผลผลิต
ปาล์มนํ้ ามันที่มปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ในปี 2560 พืชนํ้ ามันประเภทอื่น โดยเฉพาะถัวเหลื
่ องก็มผี ลผลิตที่ดขี น้ึ ด้วย สําหรับ
ประเทศไทย ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบทีผ่ ลิตได้ในปี 2560 สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 2.6 ล้านตัน คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44
(2559 : 1.8 ล้านตัน) ปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบอยูใ่ นระดับสูงตลอดทัง้ ปี
ปริมาณนํ้ ามันปาล์มดิบคงเหลือทัง้ ระบบ ณ สิ้นปี 2560 ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 532,651 ตันและ
485,379 ตันในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมตามลําดับ ซึง่ สูงกว่าระดับปริมาณทีเ่ หมาะสมของประเทศถึง 2 เท่า
ดังนัน้ ราคานํ้ ามันปาล์มดิบจึงลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 32 บาท/กิโลกรัมในช่วงต้นปี มาอยู่ท่ี 18-19 บาท/
กิโลกรัมในช่วงปลายปี
ภาครัฐได้มคี วามพยายามแก้ไขสถานการณ์ สนิ ค้าล้นตลาดอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี โดยการให้กรมธุรกิจพลังงาน
ประสานผู้ค้านํ้ ามันตามมาตรา 7 ปรับเพิม่ สํารองไบโอดีเซล (B100) มากขึ้น รวมทัง้ การขอความร่วมมือให้โรงกลัน่
นํ้ามันปาล์ม รับซือ้ นํ้ามันปาล์มดิบในปริมาณปกติและรับซือ้ ในราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยไม่ต่าํ กว่ากิโลกรัมละ 22 บาท เป็ น
ต้น ราคาปาล์มนํ้ ามันและนํ้ ามันปาล์มยังคงตกตํ่าต่อเนื่อง ผู้ประกอบการจึงเริม่ ดําเนินการส่งออกอย่างเป็ นรูปธรรม
โดยเฉพาะในช่วงปลายปี (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน”)
ต้นทุนราคานํ้ามันปาล์มดิบทีล่ ดลงในปี 2560 ส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ทําให้บริษทั สามารถบริหารจัดการ
สิน ค้า คงคลัง ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ อย่า งไรก็ต าม เพื่อ ลดความผัน ผวนของธุ ร กิจ นํ้ า มัน ปาล์ม และสร้า งผลการ
ดําเนินงานที่ยงยื
ั ่ นให้กบั กลุ่มบริษทั บริษทั จึงได้มกี ารกําหนดทิศทางกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยเริม่ มองหาธุรกิจอื่น
เพิม่ เติมนอกเหนือจากหมวดสินค้านํ้ามันปาล์ม
สืบเนื่องจากการที่ธุรกิจเบเกอรีใ่ นประเทศไทยมีการเติบโตขึน้ อย่างมาก โดยมีมลู ค่าตลาดสูงถึง 39,500 ล้านบาท ซึ่ง
เพิม่ ขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 35 ทัง้ นี้ วัตถุดิบสําหรับการทําเบเกอรี่จงึ มีแนวโน้ มที่จะขยายตัวในทิศทางที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ด้วยเหตุน้ี บริษทั จึงอาศัยความเชี่ยวชาญในการขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัตถุดิบ
สําหรับการทําเบเกอรี่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทด่ี ตี ่อสุขภาพ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการสร้างความแข็งแกร่งในด้านการจัดจําหน่าย
รวมถึงห่วงโซ่ดา้ นการบริการ นอกจากนัน้ การลงทุนในธุรกิจอื่นนัน้ ก็อยู่ในขอบเขตของการกําหนดทิศทางกลยุทธ์ใน
ระดับองค์กรด้วยเช่นกัน ซึง่ บริษทั จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- มีอตั รากําไรในระดับสูง
- เป็ นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มการเติบโต
- เป็ นธุรกิจทีม่ คี วามสอดคล้องกับธุรกิจหลักและความเชีย่ วชาญของบริษท
ั
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นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้มกี ารศึกษาและพัฒนาสินค้าใหม่สําหรับตลาดที่มศี กั ยภาพในต่างประเทศ รวมถึงบริษทั ยัง
ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั ต่างชาติ ซึ่งมีแบรนด์สนิ ค้าที่มชี ่อื เสียงในผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าใน
ประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั คาดว่าการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว จะช่วยส่งเสริมธุรกิจทีม่ อี ยูแ่ ละสร้างการเติบโตอย่าง
ยังยื
่ นให้กบั บริษทั ต่อไป
ผลการดําเนิ นงาน
ในปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการขายจํานวน 6,453.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 322.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.26 เมื่อเทียบ
กับปี 2559 (2559 : 6,131.1 ล้านบาท) และกําไรขัน้ ต้นที่ 658.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 194.8 ล้านบาท (2559 : 464.1 ล้าน
บาท) อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้รบั เงินปนั ผลจากบริษทั ย่อยทัง้ สองบริษทั ลดลงในปี 2560 จึงทําให้บริษทั มีกําไรสําหรับปี
240.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ร้อยละ 74.1 (2559 : 138.1 ล้านบาท)
บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 69.96 มีขาดทุน
สุทธิ 18.3 ล้านบาท (2559 : กําไรสุทธิ 72.2 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย 763.2 ล้านบาท (2559 : 946.1 ล้านบาท)
ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็ นพื้นที่ของบริษัทลดลงร้อยละ 2.5 ในขณะที่ผลปาล์มที่มาจากสวนที่เป็ น พื้นที่สมั ปทาน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 ทําให้ปริมาณผลปาล์มสดโดยรวมไม่เปลีย่ นแปลงมากนักเมือ่ เทียบกับปี 2559
บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 98.83 มียอดขายในปี 2560
ลดลงร้อยละ 4.8 โดยมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 2,271.9 ล้านบาท (ปี 2559 : 2,385.5 ล้านบาท) นอกเหนือจากการตัดสินใจของ
ฝา่ ยบริหาร ทีไ่ ม่ประสงค์เข้าร่วมประมูลงานรับจ้างผลิตผลไม้กระป๋องซึง่ แม้จะมีมลู ค่าสูงแต่ไม่ก่อให้เกิดกําไร รายได้จาก
การขายของบริษทั ยังได้รบั ผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ประมาณ
ร้อยละ 8.9 ประกอบกับราคาขายนํ้ามะพร้าวทีต่ กตํ่าในกลุ่มตลาดหลัก จากแรงกดดันจากการแข่งขันราคาจากคู่แข่ง
ดังนัน้ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานลดลง ร้อยละ 14.8 เป็ นเงิน 204.0 ล้านบาท (ปี 2559: 239.4 ล้านบาท ก่อนหัก
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย 310 ล้านบาท)
โดยรวมแล้ว กําไรสําหรับปี ของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 354.9 ล้านบาทในปี 2559 เป็ น 400.8 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 12.9
การผลิ ตและการลงทุน
ในปี 2560 บริษทั ยังคงสานต่อโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นในปี 2559 ที่โรงกลันนํ
่ ้ ามันที่บางปู ได้แก่ โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตในส่วนของแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น เครื่องบรรจุน้ํามันชนิดปี๊ บ โครงการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ํามัน
ชนิดถุงเติมขนาด 1 ลิตร และโครงการติดตัง้ เครื่องบรรจุน้ํามันชนิด Bag in Box ซึง่ ทุกโครงการได้เสร็จสิน้ การทดสอบ
และเดินเครือ่ งจักรในปี 2560 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 มีการปรับปรุงออฟฟิ ตสํานักงานของโรงงาน หลังคาของคลังสินค้า และพื้นที่การบรรจุ
นํ้ามันชนิดถังซีง่ ทําให้โรงงานมีความสะอาดทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน GMP นอกจากนี้ยงั ช่วยเพิม่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้าน
การจัดการขนส่งมากขึน้
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การตลาด
“สุขภาพดี สร้างได้ดว้ ยตัวคุณเอง” วลีน้ียงั คงเป็ นความจริงในทุกยุคทุกสมัย เราจะสร้างสุขภาพดีๆ ได้งา่ ยก็ดว้ ยการ อยู่
ดี กินดี ซึ่ง “อยู่ด”ี คือการทํากิจกรรมทีด่ ตี ่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็ นการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ “กินดี” ก็คอื เลือกกินอาหารอย่างชาญฉลาด ด้วยการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายซึ่งแตกต่างกันไปตามเพศ และวัย รวมถึงกิจกรรมที่ทําด้วย อาทิ เด็กจําเป็ นต้องบริโภคไขมันดี
เพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิดที่จําเป็ นต่อร่างกายที่ละลายในไขมัน รวมถึงใช้ในการสร้าง
และขยายเซลล์สมองซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ส่วนวัยผูใ้ หญ่เองก็ตอ้ งการไขมันซึ่งเป็ นองค์ประกอบทีช่ ่วย
ห่อหุม้ อวัยวะและกระดูก ช่วยให้ผวิ หนังมีความชุม่ ชื่น
บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ ําตลาดนํ้ามันพืช ตราหยก จึงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทด่ี ตี ่อ
สุขภาพตรา เนเชอเรล ได้แก่ นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์กานิค 100% ตราเนเชอเรล ฟอร์เต้ สําหรับการดูแลสุขภาพทัง้
ภายในและภายนอก ตลอดจนถึงข้าวไรซ์เบอร์รอ่ี อร์กานิค 100% เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสุขภาพให้กบั ผูบ้ ริโภค
ในส่วนของกิจกรรมการตลาดต่างๆ ยังคงเดินหน้าเพือ่ ให้ความรูท้ ถ่ี กู ต้องเกีย่ วกับการเลือกบริโภคไขมันอย่างชาญฉลาด
และสนับสนุ นให้ผบู้ ริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ผ่านทางสือ่ ต่างๆ อาทิ สื่อทีว,ี สือ่ วิทยุ, สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ ออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ได้รบั กระแสตอบรับจากผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างดี
ส่วนทางด้านผลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืช บริษทั ได้เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยเทียมและไขมันพืชคุณภาพพ
รีเมี่ยมตราเซสท์ อาทิ มาการีนสําหรับทําพัฟ&พาย สูตรปราศจากไขมันทรานส์ โดย เซสท์ ถือเป็ นวัตถุดบิ ส่วนผสม
ระดับคุณภาพพรีเมียมสําหรับทุกเมนู เบเกอรี่ ทัง้ นี้ บริษัทได้จดั กิจกรรมสัมมนาเบเกอรี่อย่างต่อเนื่ อง โดยทีมเชฟ
ผู้เ ชี่ย วชาญของบริษัท ได้ส รรสร้า งเมนู เ บเกอรี่อิน เทรนด์ อร่ อ ย สร้า งมูล ค่ า เพิ่ม รวมถึง ดีต่ อ สุข ภาพ ปราศจาก
ไขมันทรานส์ ตอกยํา้ จุดยืนผูน้ ําตลาดของเซสท์ได้เป็ นอย่างดี
ความรับผิ ดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ได้ให้ความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด โดยมีโครงการทีไ่ ด้
ถือปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกปี ทีส่ าํ คัญได้แก่
• กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและภาพลักษณ์ทด่ี รี ะหว่างโรงงานและชุมชน
• กิจกรรมการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย
• กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาแก่เยาวชนในท้องถิน่
• การบริจาคช่วยเหลือชุมชมในวาระต่างๆ
ด้านทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ยังคงยึดมันต่
่ อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ โดยดําเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ท่ี
วางไว้อย่างมุง่ มัน่ เป็ นรูปธรรม ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้
เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน โดยยึดมาตรฐานการบริหารจัดการงานบุคคลากรในระดับสูง อีกทัง้ การดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ทด่ี เี พือ่ สร้างความสมัครสมานสามัคคี ทัง้ นี้ รางวัล
หน้ า 136

แบบ 56-1

บริษทั ลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

“สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานและสวัสดิการฯ” และ รางวัล “สถานประกอบกิจการปราศจากยาเสพติด” จาก
กระทรวงแรงงาน ถือเป็ นสิง่ ยืนยันในความมุง่ มันของบริ
่
ษทั ในการดูแลพนักงานได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษทั ยังคงมุง่ สร้างบุคคลากรให้มศี กั ยภาพในการทํางานในระดับสูง โดยการสร้าง “ผูฝ้ ึกสอน” เพือ่ เป็ นฐาน
ในการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง ตลอดจนต่อยอดเป็ นแนวทางในการสร้างผูน้ ําทีม่ คี ุณภาพให้องค์กรอย่างยังยื
่ น อันจะ
นําความสําเร็จอย่างมันคงในการดํ
่
าเนินธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ เป็ นองค์กรทีน่ ่าอยูต่ ่อไป
บริษทั ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษทั ทีมผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียของ
บริษทั ทุกท่าน ทีไ่ ด้มสี ว่ นสนับสนุ นบริษทั ในหลายปี ทผ่ี า่ นมา ทุกท่านล้วนมีสว่ นสําคัญอย่างยิง่ ทีผ่ ลักดันให้บริษทั ประสบ
ความสําเร็จและสามารถยืนหยัดได้อย่างมันคงในธุ
่
รกิจนํ้ามันปาล์มของไทย บริษทั ยังคงมุง่ หวังทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุ น
จากท่านต่อไป เนื่องจากบริษทั ต้องการทีจ่ ะเติบโตต่อเนื่องอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณางบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจําปี แล้ว
เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทํา รวมทัง้ มี
การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารดํารงรักษาไว้
ซึ่งระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอทีจ่ ะรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทําอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีท่รี บั รอง
ทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ในการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจน
ผูบ้ ริหารมีความมุง่ มันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ให้ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนินงาน
ภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม มีระบบสารสนเทศการสือ่ สารข้อมูลสนับสนุ นการ
กํากับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งบริษทั ต้องพึง
ปฏิบตั ิ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ ่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมี
เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) แล้ว
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รายงานของคณะกรรมตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวจิรสุดา สําเภาทอง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิบตั ิห น้ า ที่ต ามขอบเขตการปฏิบตั ิงาน หน้ า ที่ และความรับผิดชอบตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. อนุ มตั งิ บการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําปี ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ของบริษทั เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณารับทราบว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษทั เป็ นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั ซึ่งได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปี และ
นํ าเสนอต่อฝา่ ยบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 สรุปได้ว่าบริษทั มีระบบการ
ควบคุมภายในในส่วนสําคัญและระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการทีม่ คี วาม
โปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
3. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะทีม่ ปี ระโยชน์ต่อ
การบริหารงาน โดยฝ่ายบริหารได้ทําการปรับปรุงแก้ไขขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทําให้
การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกี ารประชุมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก โดยไม่มผี บู้ ริหารเข้า
ร่ว มประชุ ม ด้ว ยจํา นวน 2 ครัง้ ซึ่ง ผู้บ ริห ารมีก ารเปิ ด เผยข้อ มูล ต่ อ ผู้ส อบบัญ ชีภ ายนอกอย่า งครบถ้ว นและไม่พ บ
ข้อบกพร่องใดๆ
4. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้
และการเตรียมความพร้อมของบริษทั
5. พิจ ารณาหลักเกณฑ์ก ารสํา รวจและแนวทางการกํา กับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบีย นไทย ซึ่งสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG
Scorecard
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกํากับดูแ ลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2560 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
8. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
9. นํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ทิ ่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561 เพื่อแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี 2561 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชี
สําหรับปี 2561
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10. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Government
Self Assessment) เพื่อเป็ นเครื่องมือให้บริษทั ใช้เป็ นการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ไม่พบว่ามี
การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ซึง่ บริษทั ต้องพึงปฏิบตั ิ
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23 กุมภาพันธ์ 2561
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