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1.

ขอมูลทั่วไป
1.1

บริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร (ฝายบริหาร)
โทรสาร (ฝายขาย)
โรงกลั่นน้ํามันปาลม
โทรศัพท
โทรสาร
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
โทรศัพท
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: บมจ.579
: 947/155 หมู12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
: 02-361 8959/87
: 02-361 8988/9
: 02-361 8994/5
: 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
: 02-709 3610/24
: 02-324 0640
: 99/9 หมู 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา
ตรัง 92150
: 075-267 275, 075-267 268
: 075-267 265
: ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช, ไขมันผสม, เนยเทียม,
และครีมขจัดคราบ
ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ําปลาแท ภายใตเครื่องหมายการคา “หยก”

ทุนจดทะเบียน
: 820,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 82,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 10 บาท

1.2

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท
สํานักงานกรุงเทพฯ
โทรศัพท
โทรสาร
สํานักงานกระบี่และโรงงาน

: บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
: 947/155 ชั้น 1 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
: 02-744 1046/8
: 02-744 1049
: 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง
อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
1

โทรศัพท
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ

: 075-621 919
: 075-621 185
: เปนเจาของสวนปาลมซึ่งผลิตน้ํามันปาลมดิบจากทะลายปาลมสด
ของสวนบริษัทฯ และซื้อจากชาวสวนภายนอก ผลผลิตอื่น ไดแก
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบและกากเมล็ดในปาลม ซึ่งเปนผลพลอยไดจาก
การผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ ซึ่งใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 32,405,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 21,482,511 หุน คิดเปนรอยละ 66.29

1.3

บุคคลอางอิงอื่นๆ
1.3.1 นายทะเบียนหุน
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
: 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 02-359 1200/01
: 02-359 1259

1.3.2 ผูสอบบัญชี
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

โทรศัพท
โทรสาร

: นายรุทร เชาวนะกวี
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3247
: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501
: 02-264 0777, 02-661 9190
: 02-264 0789/90, 02-661 9192

1.3.3 ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร

: บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
: ชั้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร 10500
: 02-636 2000
: 02-636 2111
2

2.

สารจากประธานกรรมการ

บริษัทยังคงมุงมั่นพัฒนาและกาวไปขางหนา โดยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในทุกป โดยในป พ.ศ. 2546 บริษัทไดเขาไปเปน
ผูถือหุนใหญและเขาบริหารบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ผมมั่นใจวาทีมผูบริหารและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเปนตัวขับเคลื่อนประสานแลกเปลี่ยนนําสิ่งที่เปนจุดแข็งของทั้งสองบริษัท พัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกันไดอยาง
ลงตัวและมีประสิทธิภาพ
จากการเขาสูระบบ Balanced Scorecard ทําใหบริษัทใหความสําคัญอยางมากกับมุมมองทั้งสี่ดานซึ่งประกอบไปดวย ดานการ
เรียนรูและพัฒนา โดยในรอบปที่ผานมาบริษัทไดจัดสงพนักงานและคณะผูบริหารเขารับการอบรม สัมมนาในหัวขอตางๆ ที่
เหมาะสมเพื่อใหเกิดความสามารถสูงสุดในการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการภายในบริษัทมุงเนนการจัดโครงสรางองคกรเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ดานลูกคาบริษัทจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ 2
รอบในชวงปที่ผานมา พบวาความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มสูงขึ้น จากทั้งสามดานดังกลาวขางตนนํามาสูมุมมองทางดานการเงิน
ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นไดวายอดขายก็เพิ่มขึ้นสัมพันธกัน
นอกจากนี้ บริษัทไดใหการสนับสนุนกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเปนผูสนับสนุนกองอนามัยและสิ่งแวดลอม
กรุงเทพมหานคร ดําเนินโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบการรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ขณะเดียวกันบริษัทกําลังพัฒนาเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ซึ่งคาดวาจะไดรับการรับรองภายในป
พ.ศ. 2547 นี้
สิ่งตางๆ ที่ไดกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงความพยายามและความทุมเทของบริษัท เพื่อนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดใหแกผูถือหุนและ
ลูกคา ในนามประธานกรรมการ ขอขอบคุณทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของที่มีสวนรวมทําใหบริษัทดําเนินธุรกิจอยางมั่งคง เขมแข็ง และ
รับผิดชอบตอสังคมเชนทุกวันนี้
ทายที่สุด ขอแสดงความยินดีกับคุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2547 คณะกรรมการขอขอบคุณสําหรับผลงานและการมีสวนรวมที่สําคัญในการสรางความเติบโตใหกับบริษัทตลอดระยะเวลา
หลายปที่ผานมา และหวังเปนอยางยิ่งสําหรับการทุมเทเพื่อนําสิ่งที่ดีที่สุดมาสูบริษัทและผูถือหุนตอไป

นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ

3

3.

สารจากกรรมการและผูจัดการทั่วไป

ดวยภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมโลกในป พ.ศ. 2546 ที่มีการขยายตัวทั้งในดานของผลผลิตและการบริโภค บริษัทจึงมีการ
ขยายธุรกิจในแนวดิ่งดวยการลงทุนเพิ่มในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทซึ่งมีสวนปาลมขนาดใหญ
ที่สุดในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) ทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24 เปนรอยละ 66 บริษัทดังกลาวจึงเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวม
เปนบริษัทยอย ซึ่งจะเปนผลดีในดานการไดเปรียบทางการแขงขันในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ และบริษัทไดนําเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ SAP เขาเชื่อมโยงทั้งสองบริษัทใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
สถานการณการตลาดและการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ป พ.ศ. 2546 นับเปนอีกปที่บริษัท มีฐานะการดําเนินงานอยูในเกณฑดี โดยจะเห็นวาบริษัทมีรายไดจากการขาย 3,341 ลาน
บาท สูงขึ้นจากป 2545 ถึง 26.87% โดยเปนการจําหนายสินคาในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้น 6.57% และราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัว
สูงขึ้น 20.31% ทําใหบริษัทมีกําไรขั้นตน 401.20 ลานบาท สูงขึ้นจากป พ.ศ. 2545 คิดเปน 8.23%
สําหรับการเปลี่ยนในดานการดําเนินงานที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก บริษัทกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ขยายกําลังการผลิตในสวนของแผนกไขมันพืชผสมและมาการีนจากระบบ Manual สูระบบ Automation มูลคาเงินลงทุน
ประมาณ 73 ลานบาท การปรับปรุงระบบการผลิตครั้งนี้บริษัทไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) การปรับปรุงครั้งนี้จะทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑดียิ่งๆขึ้นไป อีกทั้งบริษัทได
ปรับเปลี่ยนโฉมบรรจุภัณฑถุงไขมันพืชผสมและมาการีนขนาด 1 กิโลกรัม ตราเซสทโกลด เซสท หยก และใบไมทองใหมี
รูปลักษณที่สวยงามสะดุดตายิ่งขึ้น รวมถึงการสงเสริมการขายที่ประสบความสําเร็จจนลูกคาเรียกรองใหมีอีก นอกจากนี้บริษัท
ยังคงจัดงาน อบรมสัมมนาเบเกอรี่เพื่อสงเสริมอาชีพทั่วประเทศ รวมถึงการบริจาคเงินและผลิตภัณฑกวา 2 ลานบาทเพื่อ
โครงการพัฒนาชุมชน สิ่งตางๆ ดังกลาวขางตนนับไดวาเปนการคืนกําไรสูลูกคาและสังคม
บริษัทยังไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยทําการวิจัยจากทั้งหนวยงานภายในของบริษัทเองและการ
วาจางหนวยงานผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได ความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลิตภัณฑและบริการที่ดีที่สุด
เพื่อนําประกอบการวางแผนกลยุทธไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ บริษัทกําลังเขาสูมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนระบบมาตรฐาน
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมโดยคาดวาจะไดรับการรับรองภายในกลางป 2547
ทุกคนคงจํากันไดกับเพลงที่ติดปากจากงานโฆษณา “หยกใสแจวสีทอง…หยกหัวใจของความอรอย” มาสูคําพูดที่ติดปาก “มี
หยกติดครัวใครๆ ก็ติดใจ” และลาสุด “หยกไฮเอ...อุดมดวยวิตามินเอ” ซึ่งแสดงใหเห็นวาตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัท
พยายามเพิ่มคุณคาในตัวผลิตภัณฑเพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงสุดในทองตลาด ดวยความผูกพันกับสังคมและตระหนักถึงใน
พระคุณของลูกคาทุกทานที่มีตอบริษัทตลอดมา ผูถือหุนและคณะกรรมการที่ไดใหความไววางใจ พนักงานกับความเพียร
พยายาม ผมในนามของบริษัท จึงใครกราบขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
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4.

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2546 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งสรุปได
ดังตอไปนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
พบวา งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบประจําป สรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มี
ความโปรงใส โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการ
บริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสมทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2546

ในการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2546 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลที่ดี และมีการกํากับดูแลกิจการ
ที่มีประสิทธิผล

นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

Policy on Corporate Governance
คณะกรรมการเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนสวนสําคัญในการนํามาซึ่งความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ความโปรงใสในการ
บริหารงาน การกําหนดนโยบายและการเปดเผยขอมูล ซึ่งไดมีการเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงาน
ประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) อยางไรก็ตาม นโยบายการกํากับดูแลกิจการดังกลาวยังอยูใน
ระหวางการจัดทําเปนลายลักษณอักษร บริษัทฯ จะจัดทําใหแลวเสร็จและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหความ
เห็นชอบไดในป 2547
2. สิทธิของผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน

Shareholders: Rights and Equitable Treatment
ในป 2546 บริษัทฯ มีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 2 ครั้ง แบงเปนการประชุมสามัญประจําป 1 ครั้ง และวิสามัญ 1 ครั้ง โดย
การประชุมไดจัดที่บริษัทและบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ เพื่อให
ผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมี
การบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได บริษัทฯ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะสงไปดวย
ทั้ง นี้ เ พื่อ ให ผู ถือ หุ น สามารถมอบอํา นาจให ผู อื่ น มาประชุ ม แทนได ใ นกรณี ที่ ไ ม ส ามารถมาด ว ยตนเอง โดยไดแ ต ง ตั้ ง
กรรมการอิสระ 1 คนเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ

Various Groups of Stakeholders
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก พนักงานหรือผูมี
สวนไดเสียภายนอก ไดแก เจาหนี้ คูคาและลูกคา โดยบริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันและใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสม สําหรับเจาหนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง การซื้อสินคาและบริการจากคูคา
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและปฏิบัติตามสัญญา ในสวนของลูกคา บริษัทฯ ไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิต
สินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงรักษาความลับ และมีหนวยงานที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา ทั้งนี้บริษัทฯ
จะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการ
ดูแลอยางดี
4. การประชุมผูถือหุน

Shareholders’ Meeting
ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามและแสดงความ
คิดเห็นรวมถึงใหขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามวาระการประชุมที่กําหนดไว และ
ยังกําหนดใหมีวาระอื่นๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาได
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5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

Leadership and Vision
คณะกรรมการมี บ ทบาทในการกํ า หนดหรื อ ให ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งวิ สั ย ทั ศ น เป า หมาย นโยบาย แผนธุ ร กิ จ และ
งบประมาณในเรื่องที่สําคัญของบริษัท ซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่วางไว
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

Conflict of Interests
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ไมให
ผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก โดย
กําหนดใหผูบริหารระดับสูงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และสงสําเนารายงานดังกลาว
ใหกับบริษัท รวมถึงใหกรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส นอกจากนี้
สําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลหรือความจําเปนไวใน
รายงานประจําป และแบบ 56-1 แลว
7. จริยธรรมธุรกิจ

Business Ethics
บริษัทฯ ตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จขององคกรใน
ระยะยาว จึงมีการจัดทําระบบ ISO 9001:2000 ซึ่งเปนระบบเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการกับลูกคา
รวมถึงการจัดทําระบบ HACCP ซึ่งเปนระบบมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัทโดยตรง ทั้งนี้เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจในมาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัท ซึ่งพนักงานทุก
คนไดมีการปฏิบัติตามและพัฒนาระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง
เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
อยางไรก็ตาม แนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษรอยูในระหวางดําเนินการ บริษัทฯ จะแจงใหกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ไดรับทราบ รวมถึงจะจัดใหมีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
อยางเครงครัดและตอเนื่องโดยจะใหแลวเสร็จภายในป 2547
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

Balance of Power in Board of Directors
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน และกรรมการอิสระ 4 ทาน ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสม
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9. การรวมหรือแยกตําแหนง

Aggregation or Segregation of Positions
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ซึ่งเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

Remuneration for Directors and the Management
บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาตามภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนอยูใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ในสวน
คาตอบแทนผูบริหาร ประธานกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทน
11. การประชุมคณะกรรมการ

Board of Directors’ Meetings
การประชุ ม คณะกรรมการบริษัทฯ กํา หนดใหมีไตรมาสละ 1 ครั้ ง เปนอย างนอย หรื อ ประธานกรรมการจะพิ จ ารณา
เห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาที่ชัดเจน เปน
ระเบียบวาระพรอมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ แนบกับหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการทุกทานกอนการ
ประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม บันทึกรายงานการประชุมมีการ
จัดทําเปนลายลักษณอักษร และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่
เกี่ยวของตรวจสอบได
ในป 2546 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แตละคนไดดังนี้
รายชื่อ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

วาระการ
ดํารงตําแหนง
2544-2547
2544-2547
2546-2549
2545-2548
2544-2547
2546-2549
2545-2548
2545-2548
2546-2549

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม
4/4
4/4
8/8
2/4
0/4
2/8
4/4
4/4
8/8
4/4
4/4
8/8
2/4
3/4
5/8
3/4
2/4
5/8
4/4
4/4
8/8
3/4
3/4
6/8
4/4
4/4
8/8

8

12. คณะอนุกรรมการ

Committees
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ
โดยมีการประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2546 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมี
หนาที่รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบ
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการ
วางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
บริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการสรรหา โดยหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการดังกลาวขณะนี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณา
คาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสมและผานการเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

Controlling System and Internal Audit
บริษัทฯ ไดใ หความสํ าคัญ ตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ
ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของ โดยหนวยงานนี้มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ประจําตามเวลาที่กําหนดไว
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค
เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนใน
บริษัทฯ เปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
14. รายงานของคณะกรรมการ

Directors’ Reporting
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและขอมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป งบ
การเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
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15. ความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ

Relations with Stakeholders
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผาน
ชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้ง
หนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหผูจัดการฝายการเงินและ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่
เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทฯ ไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8989
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6.

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
6.1

ขอมูลจากงบการเงิน
2546(1)

หนวย:ลานบาท
2545
2544

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

2,245
734
1,511

1,519
326
1,194

1,446
252
1,195

รายไดจากการขาย
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ

3,489
3,528
534
217

2,634
2,655
371
126

2,442
2,458
339
132

2546(1)

2545

2544

6.15 %
17.85 %(2)
12.47 %(2)

4.75 %
10.53 %
8.48 %

5.38 %
10.96 %
9.21 %

2546(1)

2545

2544

(3)

(3)

1.61 บาท
2.00 บาท
1.50 บาท
14.57 บาท

6.2

อัตราสวนทางการเงิน

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

6.3

ขอมูลตัวเลขตอหุน

กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน)
มูลคาตามบัญชีตอหุน
หมายเหตุ :

(1)

2.92 บาท
2.00 บาท
2.00 บาท(4)
20.37 บาท(3)

1.54 บาท
0.50 บาท
1.00 บาท
14.61 บาท(3)

ป 2546 เปนงบการเงินรวม
อัตราสวนของป 2546 เปนผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท
(3)
คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากการซื้อหุนคืน
(4)
ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่
1/2547 ตอไป
(2)
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รายไดรวม
(ลานบาท)

สินทรัพยรวม
(ลานบาท)
2,245
2,000

3,500
1,519

1,446

1,500

1,426

3,528

3,000
2,655

1,000
2,500

500
0
2546

2545

2544

2543

2546

2544

2543

1.00

200
126

132

129

0.80
0.60

100

0.49

0.40

50

0.27

0.21

0.17

2544

2543

0.20

0
2546

2545

2544

2543

0.00
2546

กําไรสุทธิตอหุน
(บาท)
3.00

2545

สัดสวนหนี้สินตอทุน
(เทา)

217

150

2,444

2,000

กําไรสุทธิ
(ลานบาท)
250

2,458

2545

เงินปนผลตอหุน
(บาท)

2.92
8.00

2.50
2.00

1.54

1.61

1.68

6.00

1.50
1.00

4.00

0.50

2.00

0.00
2546

2545

2544

2543

2.00
1.00

1.50

2.00

0.00
2546

2545

2544

2543

หมายเหตุ : ป 2546 เปนงบการเงินรวม
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7.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลั่นน้ํามันปาลม
(REFINERY) โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 700 ตันตอวัน หรือ 255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลม
ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทยังเปนผูจัดจําหนายและสงออกผลิตภัณฑน้ําปลาแท ภายใตเครื่องหมาย
การคา “หยก”
ในปจจุบันบริษัท มีผลิตภัณฑหลักดังตอไปนี้
1. น้ํามันปาลม (Palm Oil)
1.1 น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil)
1.2 น้ํามันปาลมโอเลอีน (RBD Palm Olein/Cooking Oil)
1.3 น้ํามันปาลมสเตียรีน (RBD Palm Stearin)
1.4 ไขมันผานกรรมวิธีไฮโดรจิเนต (Hydrogenated Fat)
1.5 กรดไขมันอิสระ (Palm Fatty Acid)
1.6 น้ํามันเมล็ดในปาลมบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil)
2. น้ํามันมะพราว (Coconut Oil)
3. น้ํามันถั่วเหลือง (Soybean Oil)
4. น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน (Sunflower Seed Oil)
5. น้ํามันขาวโพด (Corn Oil)
6. ไขมันผสม (Shortening)
7. มาการีน (Margarine)
8. ครีมขจัดคราบ (Stain-Removing Cream)
9. น้ําปลาแท (Pure Fish Sauce)
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7.1

โครงสรางรายได

ผลิตภัณฑ/บริการ
น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
เมล็ดในปาลม
กากเมล็ดในปาลม
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย
มูลคาการจําหนายในประเทศ :
น้ํามันพืช
ไขมันผสมและมาการีน
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนายในประเทศ
มูลคาการจําหนายตางประเทศ :
น้ํามันพืช
ไขมันผสมและมาการีน
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนายตางประเทศ
รวมมูลคาการจําหนาย
หัก สินคาคืนและสวนลดการคา

มูลคาการจําหนายสุทธิ
รายไดอื่นๆ
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม/ยอย

ป 2546
ดําเนินการ
ป 2545
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
%
%
โดย
บริษัทยอย*
520 87.03
บริษัทยอย*
43
7.26
บริษัทยอย*
5
0.86
บริษัทยอย*
9
1.55
บริษัทยอย*
20
3.30
597 100.00

หนวย:ลานบาท
ป 2544
จํานวนเงิน
%

บริษัท
บริษัท
บริษัท

2,733
381
17
3,131

81.65
11.39
0.51
93.55

1,999
319
19
2,337

75.66
12.07
0.72
88.46

1,982
270
27
2,279

80.86
11.02
1.10
92.98

บริษัท
บริษัท
บริษัท

212
4
216

6.33
0.12
6.45

301
0.50
3
305

11.40
0.02
0.11
11.54

171
0.2
1
172

6.98
0.01
0.04
7.02

3,347
6

100.00

2,642
8

100.00

2,451
9

100.00

บริษัท

3,341
12
65

2,634
13
8

2,442
15
21

หมายเหตุ : *เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําใหอัตราสวนการ
ถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24 เปนรอยละ 66 ทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย

7.2

การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญในปที่ผานมา
-- อยูในสารกรรมการและผูจ ัดการทั่วไป --
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8.

ปจจัยเสี่ยง
1.

การเปดเขตการคาเสรี AFTA
การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน
ซึ่งประเทศไทยไดปรับลดภาษีนําเขา
น้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยไมจํากัด
ปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาดังกลาว ซึ่งถาหากมีการ
นําเขาไดอยางเสรีจริง ก็จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยซึ่งมีผลผลิตตอไรต่ํา ในสวนของโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็
จะไดรับผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง สําหรับผลกระทบตอ
บริษัทนั้น ก็จะเกิดขึ้นจากการที่มีผูนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์มาแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัท แตในขณะเดียวกัน
บริษัทก็มีมาตรการรองรับไวแลว คือบริษัทก็จะนําเขาน้ํามันปาลมดิบไดในราคาใกลเคียงกับตลาดโลก ซึ่งทําใหบริษัท
สามารถใชกําลังการผลิตไดเต็มที่ โดยมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยที่ลดลง
2.

ราคาน้ํามันปาลมผันผวนและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและราคาตลาดโลก
จากปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2546 ที่สูงกวาป 2545 ถึง 29% และ 35%
ตามลําดับ แตราคาน้ํามันปาลมดิบกลับไมไดเปลี่ยนแปลงมากนักจากป 2545 ทั้งนี้เนื่องจากในชวงป 2546 ราคา
ตลาดโลกโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงกวาป 2545 และในชวงไตรมาส 2 และ 3 ผูประกอบการมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบ
ถึงประมาณ 86,000 ตัน เพื่อลดอุปทานสวนเกินในประเทศลง ราคาน้ํามันปาลมในประเทศที่ควรจะปรับลดลงตาม
อุปทานสวนเกิน จึงสามารถยืนไดในระดับใกลเคียงกับป 2545 ทําใหเห็นวาการคาดการณราคาน้ํามันปาลมนั้นมีความ
ไมแนนอนสูง เนื่องจากมีปจจัยที่สงผลกระทบหลายดาน ที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการบริหารจัดการสินคาคงคลัง
ทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจะตองระมัดระวัง ฝายบริหารจะตองประมาณการราคาและปริมาณน้ํามันปาลม
ดิบที่บริษัทจะซื้อเขามาเพื่อเปนสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อเขาสูกระบวนการผลิตออกมาเปนสินคา
สําเร็จรูปตอไป เพราะถาหากสตอคน้ํามันปาลมดิบไวในราคาสูง ก็จะทําใหเกิดความเสียหายได ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท
ไมสามารถปรับราคาขายน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ เพราะจะทําใหไมสามารถแขงขันดานราคากับคูแขงได อยางไรก็ตาม
บริษัทไดเตรียมมาตรการรองรับไว คือ การติดตามปริมาณผลปาลมสดในประเทศที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู รวมทั้ง
การติดตามสถานการณตลาดโลกอยางใกลชิด ไมเฉพาะตลาดน้ํามันปาลมเทานั้น แตรวมถึงน้ํามันพืชชนิดอื่นที่
เกี่ยวของดวย
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9.

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
9.1

โครงสรางและภาวะอุตสาหกรรม

พื้นที่ใหผลผลิต ในป 2546 คาดวามีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 2.0 ลานไร โดยเปนพื้นที่ที่ใหผลผลิต
ประมาณ 1.6 ลานไร ซึ่งเติบโตอยางตอเนื่องเฉลี่ยปละประมาณ 5-10%
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2546 ผลผลิตปาลมน้ํามันทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากป 2545 ถึงประมาณ 29% เปน 4.86 ลาน
ตัน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ของป 2546 ผลผลิตปาลมน้ํามันสูงถึง 600,000 ตันตอเดือนโดยเฉลี่ย ทําใหการผลิตน้ํามันปาลม
ดิบทั้งป อยูที่ 863,837 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 35% จากป 2545 โดยมีสตอคน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2546 จํานวน 114,953 ตัน
(ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็นวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2546
ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยจะสูงถึง 17.8% เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ที่ 17% จึงนับเปนนิมิตรหมายที่ดีสําหรับการพัฒนาดาน
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
สถานการณตลาดและราคา ในป 2546 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป 2545 โดยในเดือน
สิงหาคม ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนาประเทศมาเลเซียแตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,250 ริงกิตตอตัน และหลังจากนั้นก็
ปรับตัวสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม ที่ 1,933 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2546 ราคาน้ํามันปาลมดิบอยูที่ประมาณ
1,505 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 1,260 ริงกิตเมื่อป 2545 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 19
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกในป 2546 จะปรับตัวสูงขึ้นจากป 2545 แตสถานการณดาน
ราคาในประเทศกลับไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักจากป 2545 แมแตในชวงไตรมาสสุดทายของป ซึ่งโดยปกติ ราคาน้ํามันปาลม
ดิบจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเกิดการขาดแคลนผลปาลมสด แตในป 2546 การมีสตอคน้ํามันปาลมดิบคงเหลือจํานวนมากกวา
100,000 ตันทุกเดือนโดยเฉลี่ย ทําใหเกิดอุปทานสวนเกินในอุตสาหกรรม ผลกระทบทางดานราคาจึงมีไมมากนัก
ในป 2546 ราคาผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 1.96 – 4.03 บาทตอกิโลกรัม และราคาน้ํามันปาลมดิบ
อยูที่ 15.51-25.10 บาทตอกิโลกรัม (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่ 2.78 และ 18.28 บาทตอกิโลกรัม
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545 ที่ 2.69 และ 17.33 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม คาดการณวาราคาน้ํามันปาลมในป 2547 ยังคงขึ้นกับปริมาณผลผลิตในประเทศและราคาตลาดโลก
โดยหากราคาปาลมสดอยูที่ระดับ 2.00 – 3.50 บาทตอกิโลกรัม ราคาน้ํามันปาลมดิบก็จะเคลื่อนไหวอยูที่ประมาณ 14 – 22
บาทตอกิโลกรัม
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ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม.
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ราคาน้ํามันปาลมดิบตลาดมาเลเซีย

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย LST

9.2

แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาและขยายตัวตอไปไดอีกมาก จะเห็นไดจากอัตราการบริโภค
น้ํามันปาลมตอคนตอปของไทยยังคงอยูในระดับต่ําที่ประมาณ 9 กิโลกรัม ในขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยของโลกอยูที่ประมาณ 19
กิโลกรัมในป 2545 นอกจากนั้น น้ํามันปาลมยังมีราคาถูกกวาน้ํามันพืชประเภทอื่นๆ ทําใหน้ํามันปาลมไมมีปญหาดานตลาด
รองรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ ที่ผานมา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมสวนใหญจะผลิตน้ํามันปาลมเพื่อ
ตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก
แตในบางสถานการณที่มีผลผลิตออกมามากเกินความตองการในประเทศ
เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายใน
ประเทศ ก็จะทําใหมีการสงออกเปนครั้งคราว ดังนั้น ในอนาคตหากผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม รวมถึงเกษตรกร
ผูปลูกปาลมน้ํามันสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และบริหารตนทุนการผลิตใหอยูในระดับต่ํา ก็จะสามารถผลิตน้ํามัน
ปาลมเพื่อสงออกอยางตอเนื่องไดอีกชองทางหนึ่ง อีกทั้งการสงออกเพื่อระบายอุปทานสวนเกินยังเปนการลดความผันผวนของ
ราคาน้ํามันปาลมลงได ทําใหมองวาศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะเติบโตไดตอไปทั้งในตลาดใน
ประเทศและตลาดสงออก
นอกจากนั้น การที่ภาครัฐเขามาใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมโดยมีการทําแผนพัฒนาปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลม พ.ศ. 2543-2549 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกําหนดใหเปนนโยบายเรงดวนนั้น ก็จะเปนแรงเสริมให
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมมีการพัฒนาดานประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง อีกทั้งการศึกษาคนควาวิจัยของ
ภาคเอกชนในการพัฒนาชองทางการนําน้ํามันปาลมไปใชประโยชนในดานอื่นเพื่อเพิ่มมูลคาใหน้ํามันปาลม ก็นับเปนอีกกาว
หนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมตอไป
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9.3

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม

โครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก เกษตรกรผูปลูกปาลม, โรงงาน
สกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผูบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแตละสวนจะมี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น ยังมีปจ จัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในดานการกําหนดราคาในประเทศ ไดแก ราคา
ตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจ จัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรง
ตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมาในอดีต การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ และนํามาผลิต
เพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมที่สามารถบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคา
จําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคา
สําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงเปนหลัก
นอกจากนั้น ในปจจุบัน การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ยังคงไมมี
ความชัดเจน ทําใหอาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการในชวงผลปาลมขาดแคลน สงผลตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น หากมองใน
ภาพรวม การควบคุมดังกลาวนั้น ทําใหกลไกตลาดไมสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
ไดอยางเต็มที่เปนผลใหประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูงกวาตนทุนการผลิตของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ใน
อนาคต หากผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และหันมา
แขงขันในเรื่องอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
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PERFORMANCE OF CRUDE PALM OIL IN THAILAND 2003 (Source : Department of Internal Trade)
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10.

ผูถือหุนและการจัดการ
10.1 ผูถือหุน
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2546 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา
1

ชื่อผูถือหุน
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 1
ABN AMRO ASIA SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD. 2
LAM SOON CANNERY PTE LTD.
G.K.GOH STOCKBROKERS PTE LTD
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
G.K. GOH SECURITIES (HK) NOMINEES LIMITED
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายไพรัช อิ่มโชคชัย
นายสุรพันธ พัฒนพิฑูรย
: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีดังนี้

โครงสรางผูถือหุน
ลําดับ
1
2
3

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือหุนตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ชื่อผูถือหุน

บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
นาย วัง ตา เลียง
นาย วัง ชาง ยิง

ลักษณะประเภทธุรกิจ
2

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
41.02
19.21
7.48
4.25
1.77
1.22
1.17
0.89
0.54
0.54

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
50.71
24.50
24.50

: เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ ABN AMRO ASIA SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD. ไมสามารถหาขอมูลได
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10.2 คณะกรรมการและผูบริหาร
10.2.1 ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ 63 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ
2538-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2539-ปจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา
2517-ปจจุบัน ผูกอตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
2541-2542
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2541-2543
ประธานกรรมการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
2534-2535
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2529-2531
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2525-2528
ผูวาการประปาสวนภูมิภาค
2528-2529
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. นาย วัง ตา เลียง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ 77 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley, U.S.A
ประสบการณ
2542-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2537-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2532-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
2516-ปจจุบัน กรรมการบริหาร - Group Managing Director of the Lam Soon Group for
the territory of Singapore, Malaysia and Thailand.
- Non-Executive Director of G.K. Goh Holdings Limited,
a public company in Singapore
2507-2515
ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association (now known
as Singapore Confederation of Industries).
รองประธาน
The Public Service Commission of Singapore.
3. นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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อายุ 62 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี / โท – เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ
2544-ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2533-ปจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2517-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
2540-2544
กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
2534-2537
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2534-2537
ประธานกรรมการ บริษัท จัดการอุตสาหกรรม จํากัด
2525-2533
ผูอํานวยการกองประเมินแผนงานและโครงการ
สํานักงบประมาณ, สํานักนายกรัฐมนตรี
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 56 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Diploma in Financial Management–The RVB Executive Program in Management /
The Netherlands
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 3/2000 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
กรรมการบริษัท บานไผ ยูเนี่ยน การเมนท จํากัด
ผูตรวจสอบบัญชี สํานักงานกฏหมายและบัญชีนวธรรม
อดีต
สมุหบัญชี บริษัท ธาดา วิศว จํากัด
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 43 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร (การเงิน), University of Southern California, U.S.A.
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 1/2000 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2542-ปจจุบัน Senior Private Sector Development Specialist, World Bank, Bangkok
2541-2542
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2541-2542
ผูจัดการฝายงานบริหารผูลงทุนสัมพันธ
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
6. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ 43 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ
2541-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2544-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
2537-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนในประเทศสิงคโปร)
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
อายุ 46 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
2531-ปจจุบัน กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2534-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
2541-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2534-2542
กรรมการ บริษัท เอ็มซี แพคเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
2540-2541
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
2535-2537
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ 45 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
2538-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบนั
2531-ปจจุบัน ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2535-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการและผูจัดการโรงงาน
อายุ 47 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
2538-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2534-ปจจุบัน ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2532-2534
ผูจัดการสวน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
2523-2532
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
ผูจัดการฝายขาย
อายุ 44 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
2537-ปจจุบัน ผูจัดการฝายขาย บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2523-2537
ผูจัดการฝายขาย บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
11. นางรุงนภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ 45 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
2545-ปจจุบัน ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2540-2544
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด
2537-2539
ผูจัดการฝายขายอาวุโส บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

10.2.2 จํานวนหุนสามัญที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทถืออยูในปที่ผานมา
กรรมการและผูบริหาร
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
9. นายอําพล สิมะโรจนา
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
11. นางรุงนภา พนมเชิง

จํานวนหุนที่ถือ
จํานวนหุนที่ถือ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนหุนที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2545
ในระหวางรอบปบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2546
275,800
275,800
956,814
(103,714)
853,100
50,914
(50,000)
914
20,000
20,000
50,050
(49,500)
550
24

10.3 คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการ
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารที่ไดคาตอบแทนสูงสุด 15 รายแรก
หมายเหตุ :

3,471,750 บาท
58,824,148 บาท
67,859,696 บาท

คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ และระดับ
ผูจัดการฝาย รวมถึงบุคคลที่มีตําแหนงซึ่งมีอํานาจเชนเดียวกับบุคคลดังกลาว ตาม
ประกาศที่ กจ.40/2540 ลว.28 พฤศจิกายน 2540

คาตอบแทนอื่น
- ไมมี -
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11.

บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกันกับบุคคลที่มีผลประโยชนรว ม
บุคคลที่มีผลประโยชนรวมกัน
ลักษณะความสัมพันธ
ผลประโยชนรวมระหวางกัน

: บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
: บริษัทยอย
: ในระหวางป 2546 บริษัทไดมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบจากบริษัทยอย
เปนจํานวนเงิน 289 ลานบาท ในราคาตลาด และเปนปกติทางการคา
บริษั ทได มี ร ายการค า ดั งกลา วเกิ ดขึ้ น กั บบริ ษัท ยอ ยเปน ระยะเวลา
หลายป กอนที่บริษัทจะเขาไปลงทุนในบริษัทยอย

11.2 รายการระหวางกันทีเ่ กิดขึ้นระหวางบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ในกรณีที่บุคคลที่
มีผลประโยชนรวมถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงของบริษทั ดังกลาว
- ไมมี -

11.3 เหตุผลและความจําเปนทีท่ ําใหเกิดรายการระหวางกันใหม
- ไมมี -

11.4

ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือผูชํานาญการที่เปนอิสระเกี่ยวกับรายการ
ระหวางกัน
- ไมมี -

11.5 ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุ
ไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
- ไมมี -

26

12.

ปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
12.1 ขอพิพาททางกฎหมาย
- ไมมี -

12.2 พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต
- ไมมี -

13.

ขอมูลเกี่ยวกับหุนกูหรือตั๋วเงิน
- ไมมี -
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14.

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
ฐานะการเงินของบริษัท ในป 2546 มีสวนประกอบและการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญดังนี้
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) จากรอยละ 24 เปนรอยละ 66 สงผลใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมมาเปนบริษัทยอย จึงได
มีการจัดทํางบการเงินรวมขึ้นมาดวยตั้งแตไตรมาสที่ 2 เปนตนมา อยางไรก็ตาม เนื่องจากการจัดทํางบการเงินรวม
สําหรับป 2546 เปนปแรก ดังนั้นจึงไมสามารถเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัท
ยอยในป 2546 เทียบกับป 2545 ได สงผลใหในสวนของคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจะมุงเนนการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญเฉพาะของบริษัทเทานั้น
14.1

ผลการดําเนินงาน

จากปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2546 สูงกวาป 2545 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของน้ํามัน
ปาลมดิบในตลาดโลก อยูในระดับสูงกวาป 2545 สงผลใหมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบสวนเกิน อีกทั้งในป 2546 มี
สตอคน้ํามันปาลมดิบทั่วประเทศคงเหลือโดยเฉลี่ยมากกวา 100,000 ตันตอเดือน ทําใหสถานการณดานราคาน้ํามัน
ปาลมดิบในประเทศไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักจากป 2545 โดยสูงขึ้นเล็กนอย สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท
ในป 2546 นั้น แมวาบริษัทจะมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 162.23 ลานบาทในป 2545 เปน 202.16 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นถึง 39.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.61 แตเมื่อพิจารณาอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานเทียบกับ
รายไดจากการขายพบวาลดลงเล็กนอยจากรอยละ 6.16 ในป 2545 เปนรอยละ 6.05 ทั้งนี้เนื่องจาก ในป 2546 บริษัท
มีตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากรอย
ละ 14.08 เปนรอยละ 12.01 อยางไรก็ตาม การเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) ไดสงผลใหบริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มจาก 7.81 ลานบาทเปน 64.51 ลานบาท
ทําใหในป 2546 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 216.92 ลานบาท สูงขึ้น 91.19 ลานบาท จากป 2545 คิดเปนรอยละ 72.53
อัตราสวนกําไรสุทธิในป 2546 จึงเพิ่มจากรอยละ 4.74 ในป 2545 เปนรอยละ 6.35 สําหรับการเปลี่ยนแปลงใน
รายการที่สําคัญอื่นๆ ในงบการเงิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้:รายได
รายไดจากการขาย : ในป 2546 บริษัทมีรายไดจากการขาย 3,341.30 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2545
รอยละ 26.87 เนื่องจากบริษัทจําหนายสินคาในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 6.57 อีกทั้ง ราคาขายเฉลี่ยตอตัน
ยังคงปรับตัวสูงขึ้น รอยละ 20.31 ทั้งนี้รายไดจากการขายโดยสวนใหญเปนรายไดจากการขายในประเทศ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.55 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ในขณะที่สัดสวนรายไดจากการขายของ
ผลิตภัณฑแ ตละชนิด ยังคงใกลเคียงกับป 2545 โดยสวนใหญเปนรายไดจากการขายน้ํามันพืช รอยละ
87.97 ของรายได จ ากการขายทั้ง หมด สํ า หรั บรายไดจ ากการขายของบริษั ท และบริษั ทย อ ยในป 2546
เทากับ 3,489.38 ลานบาท
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รายไดอื่น : ในป 2546 บริษัทมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 12.30 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 0.36 ของรายไดรวม โดยรายการหลักของรายไดอื่นเกิดจาก กําไรจากการจําหนายเศษซาก และ
รายไดจากคาปรับในการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย (บริษัทรวม สําหรับป 2545) : ในเดือนพฤษภาคม 2546
บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จากเดิมซึ่งถือหุน
รอยละ 24.40 ณ สิ้นป 2545 เปน รอยละ 66.29 ณ สิ้นป 2546 สงผลใหบริษัทดังกลาวมีฐานะเปนบริษัท
ยอยและทําใหสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 7.81 ลานบาท ในป 2545 เปน 64.51 ลานบาท ในป
2546 คิดเปน เพิ่มขึ้นรอยละ 726.32

ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : เพิ่มขึ้นจาก 2,262.87 ลานบาท ในป 2545 เปน 2,940.10 ลานบาท คิดเปน รอยละ 29.93
เนื่องจากบริษัทมีตนทุนขายเฉลี่ยตอตันของผลิตภัณฑโดยรวมสูงขึ้น รอยละ 23.20 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
ราคาน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก ปรับตัวสูงขึ้นจากป 2545 ถึงแมวาราคาวัตถุดิบจะปรับตัวสูงขึ้น
บริษัทก็สามารถปรับราคาขายเฉลี่ยตอตันเพิ่มขึ้น รอยละ 20.31
คาใชจายในการขายและบริหาร : ในป 2546 บริษัทสามารถลดอัตราสวนของคาใชจายในการขายและ
บริหารเมื่อเทียบกับยอดขายลงเหลือรอยละ 6.22 เมื่อเทียบกับรอยละ 8.29 ในป 2545 ซึ่งนับเปนระดับ
ต่ําสุดตั้งแตป 2540 โดยในป 2546 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 207.67 ลานบาท เทียบ
กับ 218.38 ลานบาท ในป 2545 ลดลงรอยละ 4.90 ทั้งนี้คาใชจายในการขายและบริหารสวนใหญเปน
คาใชจายเงินเดือน คาขนสงสินคา และคาใชจายเพื่อสงเสริมการขาย
ดอกเบี้ยจาย : ในระหวางป 2546 บริษัทมีการกูยืมเงินจากธนาคารจํานวน 370 ลานบาท เพื่อใชเปน
เงินทุนในการเพิ่มสัดสวนการถือหุนของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จึงทําใหมีภาระ
ดอกเบี้ยจายในป 2546 ทั้งสิ้น 5.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.24 ลานบาท ในป 2545
กําไร
กําไรขั้นตน : อัตรากําไรขั้นตนเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการขายในป 2546 อยูที่รอยละ 12.01 ลดลง
จากป 2545 ที่รอยละ 14.08 ทั้งนี้จากสภาวะการแขงขันในตลาดทางดานราคาที่ยังคงรุนแรง ทําใหบริษัทไม
สามารถปรั บ ขึ้ น ราคาขายได ใ นสั ด ส ว นที่ เ ท า กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของต น ทุ น ขาย สํ า หรั บ อั ต รากํ า ไรขั้ น ต น
เปรียบเทียบกับรายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2546 อยูที่รอยละ 15.30
กําไรจากการดําเนินงาน : ในป 2546 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 202.16 ลานบาท สูงขึ้นจากป
2545 รอยละ 24.61 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย รอยละ 26.87 เทียบกับป 2545 ในขณะที่
คาใชจายในการขายและบริหารปรับตัวลดลง รอยละ 4.90 อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบอัตรากําไรจาก
การดําเนินงานกับรายไดจากการขาย อยูที่รอยละ 6.05 ลดลงเล็กนอยจากป 2545 ที่รอยละ 6.16 โดยเปน
ผลมาจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงจากป 2545
กําไรสุทธิ : ป 2546 บริษัทมีกําไรสุทธิ 216.92 ลานบาท สูงขึ้น 91.19 ลานบาท จากป 2545 คิดเปนรอยละ
72.53 สวนอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 6.35 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 4.74 ในป 2545 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของกําไรจากการดําเนินงาน และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย รอยละ 24.61 และ
รอยละ 726.32 ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 6.15 ในป 2546
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อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2546 บริษัทมีกําไรสุทธิตอหุน 2.92 บาท และมีการจายเงินปนผลจาก
ผลการดํา เนินงานในอัตราหุน ละ 2.00 บาท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2547 เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 วันที่ 16 เมษายน 2547 เปนลําดับตอไป) คิด
เปนรอยละ 68.49 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ การจายเงินปนผลยังคงดําเนินไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนดวาจะ
จายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากชําระภาษีแลวในแตละป
มูลคาตามบัญชี (คํานวณโดยใชจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มูลคา
ตามบัญชีตอหุน เทากับ 16.68 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2545 ที่ 14.61 บาท

14.2

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย ณ สิ้นป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 2,244.82 ลานบาท ทั้งนี้หาก
พิจารณาเฉพาะมูลคาสินทรัพยของบริษัท ณ สิ้นป 2546 เทากับ 1,960.06 ลานบาท สูงขึ้น รอยละ 29.01 เมื่อเทียบ
กับป 2545 โดยมีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนอยูรอยละ 47.16 ของสินทรัพยรวม ซึ่งมีสัดสวนลดลงเมื่อเทียบกับ
รอยละ 55.15
ในป 2545
อยางไรก็ตาม บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนสูงขึ้น รอยละ 10.33 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ และลูกหนี้การคา นอกจากนี้สินทรัพยไมหมุนเวียนสูงขึ้นเชนเดียวกันที่รอยละ 52.00 จาก
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร : ณ สิ้นป 2546 มีจํานวน 46.61 ลานบาท คิดเปน รอยละ 2.38 ของ
สินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งมีเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารจํานวน 78.43 ลานบาท ลดลง
31.82 ล า นบาท คิ ด เป น ลดลงร อ ยละ 40.58 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได นํ า เงิ น ไปชํ า ระค า หุ น ของบริ ษั ท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมบริษัทถือหุนรอยละ 24.40 เปน รอยละ 66.29
ลูกหนี้การคา : ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีลูกหนี้การคาคงเหลือ (กอนหัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 312.48 ลาน
บาท และมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.44 ของลูกหนี้การคาคงเหลือ ซึ่ง
ลดลงเล็กนอยจาก 10.77 ลานบาท ณ สิ้นป 2545 สงผลใหสิ้นป 2546 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ 301.74
ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.39 ของสินทรัพยรวม โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 25.70 จากสิ้นป 2545 ซึ่งมีลูกหนี้
การคาสุทธิ 240.05 ลานบาท โดยในป 2546 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 30 วัน เทียบกับป
2545 ที่ 33 วัน แสดงใหเห็นวาในป 2546 บริษัทมีการติดตามการรับชําระหนี้จากลูกคาดีขึ้น นอกจากนั้น
บริษัทยังมีลูกหนี้การคาที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนและเช็ครับลงวันที่ลวงหนา ถึงรอยละ 96.24 ของลูกหนี้
การคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ : สิ้นป 2546 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิ 574.19 ลานบาท คิดเปน รอยละ 29.29 ของ
สินทรัพยรวม สูงขึ้น รอยละ 31.72 จากป 2545 ซึ่งมีสินคาคงเหลือสุทธิ 435.93 ลานบาท ทั้งนี้สวนใหญเปน
การเพิ่มขึ้นของสินคาระหวางผลิตและสินคาสําเร็จรูป โดยสิ้นป 2546 บริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย
และการลดมูลคาสินคา 1.10 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจากป 2545 ซึ่งมีจํานวน 1.14 ลานบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น : สิ้นป 2546 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ ซึ่งเปนเงินลงทุนในกองทุนรวม 0.97
ลานบาท สูงขึ้น 0.51 ลานบาท จากป 2545 คิดเปน สูงขึ้นรอยละ 111.88 เนื่องจากมีการปรับลดการตั้ง
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สํารองเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวลง ซึ่งสอดคลองกับการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
เงินลงทุนในบริษัทยอย (บริษัทรวม สําหรับป 2545) : บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จากรอยละ 24.40 ณ สิ้นป 2545 เปนรอยละ 66.29 ณ สิ้นป
2546 สงผลใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมมาเปน
บริษัทยอย ซึ่งคิดเปนมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 620.63 ลานบาท โดย ณ สิ้นป 2546 บริษัทไดตั้ง
สํารองเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยจํานวน 1.78 ลานบาท และบริษัทยอยมีการ
จายเงินปนผลเปนจํานวนเงิน 57.25 ลานบาท
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีมูลคาสุทธิของ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร
และอุปกรณ จํานวน 413.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.11 ของสินทรัพยรวม ลดลงเมื่อเทียบกับป 2545
ซึ่งมีมูลคาสุทธิ 440.98 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากในป 2546 บริษัทไมมีการลงทุนเพิ่มเติมในที่ดิน อาคาร
เครื่องจักร และอุปกรณอยางมีนัยสําคัญ
แหลงที่มาของเงินทุน ณ สิ้นป 2546 สวนของหนี้สินของบริษัทและบริษัทยอยมีมูลคา 733.92 ลานบาท
และสวนผูถือหุน 1,510.90 ลานบาท (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน 127.61 ลานบาท) คิดเปนอัตราสวนเทากับ
32.69 : 67.31 และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน 0.49 เทา ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะในสวนของบริษัท
ณ สิ้นป 2546 ประกอบดวย สวนของหนี้สิน 722.81 ลานบาท และสวนผูถือหุน 1,237.26 ลานบาท (สุทธิ
จากหุนทุนซื้อคืน 127.61 ลานบาท) คิดเปนอัตราสวนเทากับ 36.88 : 63.12 ตามลําดับ นอกจากนี้
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.27 เทา ในป 2545 เปน 0.58 เทา ในป 2546 ซึ่งมี
สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้ :หนี้สิน : ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 170 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว 270 ลาน
บาท (โดยนับรวม สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 77.14 ลานบาท) ซึ่งไมมีเงินกูยืมดังกลาวในป 2545
ทั้งนี้บริษัทไดใชเงินกูยืมระยะยาวเพื่อเปนแหลงเงินทุนสวนหนึ่งในการซื้อหุนเพื่อเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจากเดิมถือหุนรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29 สวน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารนั้น บริษัทใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการสตอควัตถุดิบ
สวนผูถือหุน : ในระหวางป 2546 บริษัทยังคงดําเนินการซื้อหุนทุนคืนตอเนื่องจากป 2545 และไดสิ้นสุด
โครงการซื้อหุนคืนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 โดย ณ สิ้นป 2546 บริษัทมีหุนทุนซื้อคืนจํานวน 8.20 ลาน
หุน คิดเปนรอยละ 10.00 ของทุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ในราคาเฉลี่ยหุนละ 15.56 บาท
คิดเปนมูลคา 127.61 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในป 2545 ซึ่งไดอนุมัติใหซื้อไดใน
จํานวนไมเกิน 8.20 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของทุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท และ
เปนจํานวนเงินไมเกิน 150 ลานบาท
14.3

สภาพคลองทางการเงิน

ในป 2546 บริษัทมีสภาพคลองทางการเงินลดลงจากป 2545 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลดลง 31.82 ลานบาท จาก 78.43 ลานบาท ในป 2545 เหลือ 46.61 ลานบาท ในป 2546 โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้:-
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2546 มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน
41.57 ลานบาท ในขณะที่ป 2545 มีกระแสเงินสดไดมาจํานวน 196.40 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้:-

บริษัทมีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 31.72 จากป 2545 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคา
ระหวางผลิตและสินคาสําเร็จรูป สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 138.23 ลานบาท ในป 2546
บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 61.64 ลานบาท ในป 2546 เนื่องจากราคา
ขายเฉลี่ยในป 2546 สูงกวาป 2545 ถึงรอยละ 20.31
ในป 2546 บริษัทมีเจาหนี้การคาลดลงทําใหมีเงินสดใชไป 50.97 ลานบาท ในขณะที่ป 2545 บริษัทมี
เงินสดไดมา 120.31 ลานบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักคือการลดลงของเจาหนี้การคาวัตถุดิบ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2546 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน
256.27 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2545 ที่มีเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 60.01 ลานบาท เพิ่มขึ้น 196.26 ลานบาท คิด
เปน รอยละ 327.04 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) จากรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29 สงผลใหมีเงินสดใชไปเพิ่มขึ้น 374.21 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2546 มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน
266.02 ลานบาท ในขณะที่ป 2545 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 188.61 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้:-

14.4

ในป 2546 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารจํานวน 170.00 ลานบาท ในขณะที่ป 2545 บริษัทมี
การจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 30 ลานบาท
บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ ณ สิ้นป 2546 จํานวน 270.00 ลานบาท ซึ่งไมมีเงินกูยืมดังกลาวในป
2545
บริษัทใชเงินสดในการซื้อหุนทุนคืนลดลง 77.62 ลานบาท เทียบกับป 2545
ในระหวางป 2546 บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนจํานวนเงิน 73.8 ลานบาท ในขณะที่ป
2545 ไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : ลดลงจาก 2.57 เทา ในป 2545 เปน 1.74 เทา
ในป 2546 เนื่ อ งจากในป 2546 บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 62.72 ในขณะที่ มี สิ น ทรั พ ย
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพียง รอยละ 10.33 โดยหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
กูยืมระยะสั้นจากธนาคารจํานวน 170 ลานบาท ซึ่งไมมีการกูยืมเกิดขึ้นในป 2545 สําหรับบริษัทและบริษัท
ยอยมีอัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 2.05 เทา ในป 2546
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : ลดลงจาก 1.23 เทา ในป 2545 เปน 0.66 เทา ในป
2546 เนื่องจากในป 2546 บริษทั มีสินทรัพยคลองตัวลดลง รอยละ 12.92 จากการปรับลดปริมาณเงินสดและ
เงิ นลงทุ น ระยะสั้ น ในขณะที่ มีห นี้ สิน หมุ น เวีย นเพิ่ ม ขึ้น ถึ ง ร อยละ 62.72 จากการกู ยืม เงิ น ระยะสั้ น จาก
ธนาคาร สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน 0.93 เทา ในป 2546
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 8.48 ในป 2545 เปน รอยละ 12.47 ในป
2546 เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น รอยละ 72.53 ในขณะที่มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น รอยละ 29.01
32

อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : เพิ่มขึ้นจากรอยละ 10.53 ในป 2545 เปน รอยละ 17.85 ในป
2546 ทั้งนี้เนื่องจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากป 2545 ประกอบกับ การซื้อหุนทุนคืนเพิ่มขึ้นจํานวน 25.00 ลาน
บาท จากป 2545
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : เพิ่มขึ้นจาก 0.27 เทา ในป 2545 เปน 0.58 เทา ในป 2546 เนื่องจาก
มูลคาหนี้สินเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 121.94 ในขณะที่สวนผูถือหุนสุทธิ เพิ่มขึ้นเพียง รอยละ 3.66 เทียบกับป
2545 ทั้งนี้จากการที่บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย โดยมีแหลงเงินทุนสวนหนึ่งมาจากเงิน
กูยืมจากธนาคาร สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน 0.49 เทา ในป 2546
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ในป 2546 มีอัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา
เทากับ 11.86 เทา เพิ่มขึ้นจาก 11.07 เทา ในป 2545 สงผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 30 วัน
ลดลงเล็กนอยเทียบกับป 2545 ซึ่งอยูที่ประมาณ 33 วัน ทั้งนี้ บริษัทยังคงเนนเรื่องระบบการจัดการและการ
ควบคุมการปลอยเครดิตใหแกลูกคามาโดยตลอด และไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขายเครดิตใหแก
ลูกคาอยางมีนัยสําคัญจากป 2545
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ในป 2546 มีอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูปที่
31.76 เทา ลดลงเล็กนอยจาก 33.02 เทา ในป 2545 สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 11 วัน
ใกลเคียงกับป 2545
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : ในป 2546 มีอัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา
เทากับ 17.00 เทา เพิ่มขึ้นจาก 15.96 เทา ในป 2545 มีผลใหระยะเวลาชําระหนี้การคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ
21 วัน เร็วขึ้นเล็กนอยจาก 23 วัน ในป 2545
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15.

งบการเงิน
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
5,6
5
7

8
9
10

งบการเงินรวม
2546

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

202,493,721
-

46,605,594
-

78,430,550
81,533,781

1,520,975
300,331,866
301,852,841
597,298,373
5,061,300
1,106,706,235

1,533,604
300,201,777
301,735,381
574,188,336
1,921,911
924,451,222

973,208
239,076,244
240,049,452
435,928,416
1,985,348
837,927,547

15,136,707
983,193,512
139,471,989
308,659
1,138,110,867
2,244,817,102

620,634,249
966,707
413,739,745
268,859
1,035,609,560
1,960,060,782

239,416,070
456,251
440,983,303
470,359
681,325,983
1,519,253,530

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอื่น
รวมเจาหนี้การคา
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินปนผลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 82,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
หัก : หุนทุนซื้อคืน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

งบการเงินรวม
2546

11

170,000,000

170,000,000

6

148,093,200
148,093,200
77,142,857
29,956,141

28,500,085
139,695,216
168,195,301
77,142,857
25,376,626

12,859,680
206,099,401
218,959,081
25,357,944

30,905,929
40,435,021
18,980,334
25,549,109
115,870,393
541,062,591

20,393,968
25,328,293
18,980,334
24,530,776
89,233,371
529,948,155

28,897,438
21,873,948
17,833,658
12,749,247
81,354,291
325,671,316

192,857,143
733,919,734

192,857,143
722,805,298

325,671,316

820,000,000
241,970,265
-2,312,417

820,000,000
241,970,265
-2,312,417

820,000,000
241,970,265
533,781
-3,585,948

61,346,664
243,863,872
1,364,868,384
-127,612,900
1,237,255,484
273,641,884
1,510,897,368
2,244,817,102

61,346,664
243,863,872
1,364,868,384
-127,612,900
1,237,255,484
1,237,255,484
1,960,060,782

50,478,971
186,802,475
1,296,199,544
-102,617,330
1,193,582,214
1,193,582,214
1,519,253,530

0

0

0

12

12

4
9
13

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

-

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

15

16

งบการเงินรวม
2546

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

3,489,381,474
23,472,548
14,960,630
3,527,814,652

3,341,302,776
64,507,378
12,295,875
3,418,106,029

2,633,543,694
7,806,606
13,205,540
2,654,555,840

2,955,547,171
252,422,723
7,147,250
3,215,117,144
312,697,508
-5,910,284
-61,600,423
245,186,801
-28,271,111
216,915,690

2,940,102,183
207,666,017
3,671,250
3,151,439,450
266,666,579
-5,910,284
-43,840,605
216,915,690
216,915,690

2,262,865,995
218,376,818
3,275,000
2,484,517,813
170,038,027
-241,426
-44,069,731
125,726,870
125,726,870

2.92

2.92

1.54

74,175,161

74,175,161

81,715,641

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
งบการเงินรวม
2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไรสุทธิ
ปรับรายการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สํารองเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดบัญชีสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคาบริษัทอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

216,915,690

216,915,690

125,726,870

82,126,202

49,026,697

48,586,097

6,219,711
-23,472,549
-19,925
6,485,536
-1,089,930
-288,603
886,233
173,961
28,271,111
316,207,437

-64,507,378
-19,925
-32,085
-1,089,930
-288,603
920,760
173,961
201,099,187

-7,806,606
6,139,116
-559,446
-223,439
-635,125
104,081
171,331,548

58,828
-35,273,371
-156,481,713
759,394
319,236

-560,396
-61,074,609
-138,227,835
63,437
201,500

-991
-25,936,154
-87,595,283
3,520,008
512,713

15,640,405
-64,321,273
518,912
77,427,855

15,640,405
-66,609,145
7,897,762
-41,569,694

-8,328,950
128,639,970
14,256,895
196,399,756

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
งบการเงินรวม
2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
ซื้ออุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
หุนทุนซื้อคืนเพิ่มขึ้น
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
เงินสดจายระหวางปสําหรับ :ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

92,188,489
1,305,675
1,593,535
-10,098,560
-206,947,254
3,543,617
-73,688,052
-192,102,550

92,188,489
1,305,675
841,122
-10,098,560
-374,214,693
57,249,894
-23,545,019
-256,273,092

2,600,800
8,017,840
683,015
-81,000,000
-2,955,200
31,571,116
-18,928,798
-60,011,227

170,000,000
370,000,000
-100,000,000
-24,995,570
-176,266,564
238,737,866
124,063,171
78,430,550
202,493,721

170,000,000
370,000,000
-100,000,000
-24,995,570
-148,986,600
266,017,830
-31,824,956
78,430,550
46,605,594

-30,000,000
-102,617,330
-55,996,541
-188,613,871
-52,225,342
130,655,892
78,430,550

5,819,985
82,217,191

5,819,985
52,328,224

572,659
31,533,899

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
กําไรสะสม

ขาดทุนที่ยัง

หมายเหตุ

กําไร

ไมเกิดขี้นใน

จัดสรรแลว -

ทุนที่ออกจําหนาย

สวนเกิน

ที่ยังไมเกิดขึ้นใน

เงินลงทุน

สํารอง

ยังไมได

และชําระแลว

มูลคาหุน

เงินลงทุนชั่วคราว

ระยะยาวอื่น

ตามกฎหมาย

จัดสรร

820,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546

241,970,265

533,781

(3,585,948)
1,273,531

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

-

-

(533,781)

หุนทุนซื้อคืนในระหวางป

-

-

-

-

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย

13

-

-

-

-

เงินปนผลจาย

17

-

-

-

-

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

820,000,000

241,970,265

-

50,478,971

186,802,475

-

-

-

-

หุนทุนซื้อคืน
(102,617,330)
(24,995,570)

สวนนอย

รวม

-

1,193,582,214

-

739,750

-

(24,995,570)

(10,867,693)

-

-

-

(148,986,600)

-

-

(148,986,600)

-

-

216,915,690

-

-

216,915,690

-

-

(2,312,417)

10,867,693

สวนของผูถือหุน

61,346,664

243,863,872

(127,612,900)

-

273,641,884

273,641,884

273,641,884

1,510,897,368

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
กําไรสะสม

ขาดทุนที่ยัง

หมายเหตุ

กําไร

ไมเกิดขี้นใน

จัดสรรแลว -

ทุนที่ออกจําหนาย

สวนเกิน

ที่ยังไมเกิดขึ้นใน

เงินลงทุน

สํารอง

ยังไมได

และชําระแลว

มูลคาหุน

เงินลงทุนชั่วคราว

ระยะยาวอื่น

ตามกฎหมาย

จัดสรร

820,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545

241,970,265

-

(4,093,364)

44,192,627

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

-

-

533,781

507,416

-

การกลับรายการเงินปนผลคางจาย

-

-

-

-

-

หุนทุนซื้อคืนในระหวางป

-

-

-

-

-

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย

13

-

-

-

-

เงินปนผลจาย

17

-

-

-

-

-

-

-

-

กําไรสุทธิสําหรับป

820,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

241,970,265

533,781

(3,585,948)
1,273,531

ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

-

-

(533,781)

หุนทุนซื้อคืนในระหวางป

-

-

-

-

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย

13

-

-

-

-

เงินปนผลจาย

17

-

-

-

-

-

-

-

-

กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

820,000,000

241,970,265

-

(2,312,417)

6,286,344

92,487,837
15,000,000
-

หุนทุนซื้อคืน

รวม

-

1,194,557,365

-

1,041,197

-

15,000,000

(102,617,330)

(102,617,330)

(6,286,344)

-

-

(40,125,888)

-

(40,125,888)

-

125,726,870

-

125,726,870

50,478,971

186,802,475

-

-

-

-

10,867,693

(102,617,330)
(24,995,570)

-

1,193,582,214
739,750
(24,995,570)

(10,867,693)

-

-

(148,986,600)

-

(148,986,600)

-

216,915,690

-

216,915,690

61,346,664

243,863,872

(127,612,900)

-

1,237,255,484

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย
บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม บริษัทฯมีที่อยู
จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
แหงหนึ่งซึ่งมีผลใหอัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29 ทําใหบริษัทดังกลาว
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จึงไดรวมงบดุลรวม
ของบริษัทดังกลาว และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันไดรวมผลการดําเนินงานรวมของ
บริษัทนั้นตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) และงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมด (ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังนี้ :ทุนชําระแลว
2546
ลานบาท

อัตรารอยละของการ
ถือหุนโดยบริษัทฯ
และบริษัทยอย
2546
รอยละ

324

66

274

100

ประกอบธุรกิจทําสวนปาลมน้ํามัน

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด

5

100

บริษัท พันธศรี จํากัด

5

100

เจาของสิทธิเขาทําประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติ
เจาของสิทธิเขาทําประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติ

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
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ลักษณะของธุรกิจ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาลม
น้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมดิบ

ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัท
ยอยของบริษัทฯและทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
สวนเกินของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่เกินกวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
ณ วันซื้อแสดงไวเปน “สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี” ภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลรวม และตัดจําหนายภายในระยะเวลา 20 ปนับจากวันที่ถือหุนของบริษัท
ยอย
มูลคาสุทธิของเงินลงทุนและเงินสดจายสุทธิในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยมีรายละเอียดดังนี้ :-

สินทรัพย - สุทธิ
หนี้สิน - สุทธิ
มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันซื้อ
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย ณ วันซื้อ
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนสุทธิ

(หนวย : บาท)
2546
358,615,050
(18,769,867)
339,845,183
34,369,510
374,214,693
(167,267,439)
206,947,254

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทยซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.1 รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของ
สินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสินคารับคืนและสวนลดแลว
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3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งถึง
กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนและปราศจากภาระผูกพัน
3.3

ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณาจาก
ประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล

3.4

สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนในการผลิตและโสหุยโรงงาน
วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) และจะถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
คาเผื่อสินคาลาสมัยจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่ชํารุด ลาสมัย หรือเสื่อมสภาพ

3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งบริษัท
ฯและบริษัทยอยถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม ซึ่งมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยจดทะเบียนคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปน
รายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึก
การเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน
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3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคา
เสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ :ตนทุนสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ระบบบําบัดน้ําเสีย
เครื่องจักร อุปกรณโรงงานและอุปกรณสวน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

ตามอายุสัมปทาน
20 - 30 ป
30 ป
5 - 15 ป
5 - 10 ป
5 ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
ตนทุนการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันเปนยอดเงินลงทุนในการปลูกตนปาลม ซึ่งตัดจําหนายตาม
อายุการใหผลผลิตของตนปาลม (25 ป) หรือตามอายุของสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวนที่
เหลืออยูแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาลมซอมและปลูกปาลมเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยว
แลวจะถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.7 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด
หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชี
สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัท
ฯจะนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหัก
จากบัญชีกําไรสะสม
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3.8 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่
ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลเวนแตรายการที่ไดตกลง
อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับธนาคารไวจะใชอัตราที่ตกลงกันนั้นแทน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนินงาน คาธรรมเนียมหรือสวนลด (ผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เขาทําสัญญา
และอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา) จะถูกตั้งพักและตัดจําหนายเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
3.9 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสาร
อนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุน เงินกูยืมจากธนาคาร ลูกหนี้และเจาหนี้การคาและตราสารอนุพันธทางการเงิน ซึ่ง
นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
3.10 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหาร
กําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป
3.11 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณไว
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4. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
2546
ตราสารทุน
กองทุนเปดทหารไทยธนบดี
กองทุนเปดทหารไทยธนรัฐ
กองทุนเปดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย
รวม
บวก : กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว

-

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
-

1,000,000
10,000,000
70,000,000
81,000,000
533,781
81,533,781

5. ลูกหนี้การคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คาง
ชําระดังนี้ :งบการเงินรวม
2546
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3 - 6 เดือน
รวม
บริษัทอื่น
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
ลูกหนี้เช็คคืน
ลูกหนี้การคา
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3 - 6 เดือน
- 6 - 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

1,471,525
49,450
1,520,975

1,484,154
49,450
1,533,604

973,208
973,208

19,989,654
7,544,456

19,989,654
7,544,456

26,516,280
7,500,119

280,886,514
475,190
201,014
6,614,799
315,711,627
(15,379,761)
300,331,866
301,852,841

280,756,426
475,190
201,014
1,980,117
310,946,857
(10,745,080)
300,201,777
301,735,381

210,855,862
411,378
382,704
4,174,906
249,841,249
(10,765,005)
239,076,244
240,049,452

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลง
รวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้นและเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ :(หนวย : ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2546
2545
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ซื้อสินคา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ซื้อสินคา

ขายสินคา

นโยบายการกําหนดราคา

-

181.1

-

ราคาตามที่ระบุในสัญญาขาย
ลวงหนาโดยใชราคาตลาด ณ
วันนั้นหรือราคาตลาด

107.9

107.9

269.4

1.6

1.6

2.8

ราคาตามที่ระบุในสัญญาขาย
ลวงหนาโดยใชราคาตลาด
ณ วันนั้นหรือราคาตลาด
ราคาที่ตกลงรวมกัน

ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :งบการเงินรวม
2546

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ล่ําสูง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
ล่ําสูง (เอ็ม) เบอรฮาด
ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอชดีเอ็ม บีเอชดี
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

245,662
1,275,313
1,520,975

245,662
1,275,313
1,533,604

681,672
291,536
973,208

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

28,500,085
28,500,085

12,859,680
12,859,680
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-

12,629

-

7. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ :(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
106,408,748
78,719,700
425,206,252 292,257,537
22,990,431
39,665,832
20,687,195
26,421,722
575,292,626 437,064,791
(1,104,290) (1,136,375)
574,188,336 435,928,416

งบการเงินรวม
2546
137,609,066
415,926,842
22,990,431
28,393,945
604,920,284
(7,621,911)
597,298,373

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล
รวม
หัก : คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

8. เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
(หนวย : บาท)
เงินลงทุน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว
2546

เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจการท
สวนปาลม
น้ํามันและผลิต
น้ํามันปาลมดิบ
324,050,000

สัดสวนการลงทุน
2545

324,050,000

2546
รอยละ

66.29

2545
รอยละ

24.40

รวมเงินลงทุนในกิจการ ที่
เกี่ยวของกันซึ่งบันทึก
โดยวิธีสวน
ได
เสีย

วิธีราคาทุน

วิธีสวนไดเสีย

เงินปนผลรับ

2546

2545

2546

2545

2546

2545

698,505,933

325,635,240

620,634,249

239,416,070

57,249,894

31,571,116

698,505,933

325,635,240

620,634,249

239,416,070

57,249,894

31,571,116

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนใน
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติม ซึ่งมีผลใหอัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29 ทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย บริษัทฯ
ไดบันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปน
จํานวนประมาณ 64.5 ลานบาท (2545 : 7.8 ลานบาท) สวนแบงกําไรตั้งแตวันที่บริษัทรวมเปลี่ยนสถานะ
เปนบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
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9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
2546
ตราสารทุน
กองทุนเปดกําไรเพิ่มพูน
กองทุนเปดทีซีเอ็ม หุนทุน (เดิมชื่อกองทุนไทยออรคิด)
กองทุนเปดเกียรตินาคิน
หุนทุนธนาคารกรุงเทพ
รวม
หัก : ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

1,000,000
300,000
200,000
16,853,850
18,353,850
(3,217,143)
15,136,707

งบการเงินรวม
2546
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สวนที่เปนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของบริษัทยอย
รวม
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นตามสวนเงินลงทุนของบริษัทฯ
และสวนของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
(533,293)
966,707

1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
(1,043,749)
456,251

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545

533,293
2,683,850
3,217,143

533,293
533,293

1,043,749
1,043,749

(904,726)
2,312,417

1,779,124
2,312,417

2,542,199
3,585,948

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงาน
ตนทุนสิทธิการ
เครื่อง
อาคาร
และสวนและ
ใชที่ดินปา
ตกแตง
สงวนและการ และสวน ระบบบําบัด น้ํา ติดตั้งและ
เสีย
พัฒนาสวน ปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ
ปาลมน้ํามัน
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

30,758,625
123,159,615
154,937
(5,904)
154,067,273

450,137,861
450,137,861

232,023,308
151,570,818
(187,147)
1,891,270
385,298,249

593,626,452
242,766,180
8,884,260
(6,833,673)
44,843,031
883,286,250

26,291,449
19,405,839
1,526,992
(1,190,486)
628,056
46,661,850

27,603,217
65,709,458
13,818,486
(3,740,515)
(2,800,000)
100,590,646

553,615 910,856,666
52,750,503 1,105,500,274
67,170,447
91,555,122
(11,957,725)
(44,562,357)
75,912,208 2,095,954,337

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสะสม - บริษัทยอย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย

-

245,714,020
18,014,116
-

122,343,180
78,174,333
16,539,970
(132,410)

308,270,102
147,492,181
55,650,618
(4,330,926)

21,981,252
15,011,940
3,758,599
(1,137,758)

17,278,829
46,922,231
10,453,974
(3,731,374)

-

469,873,363
533,314,705
104,417,277
(9,332,468)

31 ธันวาคม 2546

-

263,728,136

216,925,073

507,081,975

39,614,033

70,923,660

-

1,098,272,877

คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2545
คาเผื่อการดอยคา - บริษัทยอย

14,487,948

-

-

-

-

-

-

14,487,948

31 ธันวาคม 2546

14,487,948

-

-

-

-

-

-

14,487,948

139,579,325

186,409,725

168,373,176

375,341,329

7,910,763

29,666,986

75,912,208

983,193,512

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - บริษัทยอย
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2546

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุน
รวมสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2546
หัก : คาเสื่อมราคากอนวันที่บริษัทรวม
เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอย

รวม

104,417,277
22,291,075
82,126,202
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(หนวย : บาท)

อาคารและ

งบการเงินเฉพาะของบริษํทฯ
เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
อุปกรณโรงงาน
ติดตั้ง
และระบบบําบัด และอุปกรณ
น้ําเสีย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

รวม

ที่ดิน

สวนปรับปรุง
อาคาร

30,758,625
30,758,625

232,023,308
(69,258)
107,437
232,061,487

593,626,452
7,037,425
(3,911,558)
10,622,628
607,374,947

26,291,449
284,307
(589,978)
1,116,105
27,101,883

27,603,217
4,378,486
(2,360,515)
29,621,188

553,615
11,844,801
(11,846,170)
552,246

910,856,666
23,545,019
(6,931,309)
927,470,376

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย

-

122,343,180
8,906,954
(14,561)

308,270,102
34,433,206
(2,218,006)

21,981,252
1,937,114
(585,463)

17,278,829
3,749,423
(2,351,399)

-

469,873,363
49,026,697
(5,169,429)

31 ธันวาคม 2546

-

131,235,573

340,485,302

23,332,903

18,676,853

-

513,730,631

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2545

30,758,625

109,680,128

285,356,350

4,310,197

10,324,388

553,615

440,983,303

31 ธันวาคม 2546

30,758,625

100,825,914

266,889,645

3,768,980

10,944,335

552,246

413,739,745

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2545
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2546

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุน
2545

48,586,097

2546

49,026,697

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้นประมาณ 23,193 ไร โดยมีเอกสารแสดงสิทธิตาม
กฎหมายเปนโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) รวมพื้นที่ประมาณ
8,837 ไร สวนที่เหลือบริษัทยอยดังกลาวไดรับโอนการครอบครองมาโดยไมมีเอกสารแสดงสิทธิตาม
กฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนประมาณ 338
ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯมีจํานวนประมาณ 219 ลานบาท (2545 : 199 ลานบาท)
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11. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 170
ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75% - 2% ตอป
12. เงินกูยืมระยะยาว
งบการเงินรวม
2546
270,000,000
(77,142,857)
192,857,143

เงินกูยืมระยะยาว
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
270,000,000
(77,142,857)
192,857,143
-

ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปน
จํานวนเงิน 370 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 600 ลานบาท) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เพิ่มเติมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เงินกูยืมนี้มีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 6
เดือนรวม 8 งวด หลังจากวันแรกที่มีการเบิกใชวงเงินกูดังกลาว และคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวก
ดวยอัตราคงที่ (Applicable Margin) ภายในระยะเวลาที่ตกลงไวกับธนาคาร บริษัทฯไดจายคืนเงินกูยืมเปน
จํานวน 100 ลานบาทในระหวางปและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เงินกูยืมมียอดคงเหลือจํานวน 270 ลาน
บาท
ภายใตสัญญากูยืมดังกลาวไดกําหนดขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามปกติของธนาคาร ซึ่ง
รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลและการกอภาระผูกพันตอสินทรัพยเวนแตจะไดรับความยินยอมจาก
ผูใหกู เปนตน
13. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนประมาณ 10.9 ลาน
บาท (2545 : 6.3 ลานบาท)
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14. หุนทุนซื้อคืน
งบการเงินรวม
2546
8,200,000
15.56

จํานวนหุนทุน (หุน)
ราคาเฉลี่ยตอหุน (บาท)

งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
2546
2545
8,200,000 6,494,500
15.56
15.80

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติใหซื้อหุนคืนเพื่อ
วัตถุประสงคในการบริหารเงินสดคงเหลือที่เปนสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 150
ลานบาท โดยจะซื้อหุนทุนคืนเปนจํานวนไมเกิน 8.2 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่ออกและ
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯโดยกําหนดระยะเวลาจําหนายหุนทุนที่ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2546 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 (ภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น แตตองไมเกิน 3 ป)
ในกรณีที่บริษัทฯจําหนายหุนไมหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทฯจะลดทุนที่ออกและชําระแลวลง
โดยวิธีตัดหุนทุนที่ซื้อคืนและยังไมไดจําหนายที่เหลืออยู
15. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จา ย
ใหกับกรรมการบริหาร
16. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปของบริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณขึ้นจากกําไรของสวนงานที่ไมได
รับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหลังจากหักดวยสวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจาย
ในการคํานวณภาษี
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17. เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2546 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการ
จายเงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ใหแกผู
ถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 73.8 ลานบาท
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2546 ของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติ
อนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546
ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.5 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 81.0 ลานบาท
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 75.2 ลานบาท
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติ
การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ใหแกผูถือหุนในอัตรา
หุนละ 0.45 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 14.5 ลานบาท
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.5 บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 123 ลานบาท โดยเงินปนผลงวดสุดทายจํานวน 0.5 บาทตอหุน ซึ่งรวมเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 40.1 ลานบาท ไดจายใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2545 โดยมีหุนสามัญ
จํานวน 1,748,224 หุน ไมมีสิทธิรับเงินปนผล เนื่องจากไมปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย
18. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น ภายใตการ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบให กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัดและจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 4.9 ลานบาท
เฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 2.9 ลานบาท (2545 : 1.0 ลานบาท)
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19. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
งบการเงินรวม
2546
1,396
286,790

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546
2545
470
484
161,928
146,344

20. สิทธิพิเศษการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลม
ผลปาลม และมะพราว ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลาแปดปนับแต
วันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
กิจการที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สิทธิพิเศษในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1044/2537 ของบริษัท
ยอยดังกลาวไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 แตบริษัทยอยดังกลาวยังคงไดรับการลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมดังกลาวในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
จนถึงป 2550
ในระหวางป 2546 บริษัทยอยดังกลาวไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 เพิ่มเติม โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่
1331(2)/2546 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง
ขนาด 30 ตัน ผลปาลมสดตอชั่วโมงจากเครื่องจักรใหม ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิ
พิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา
8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
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รายไดของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2546 และ 2545 จําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้ :(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2546
กิจกรรม กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

รวม

2546
กิจกรรม กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม

รวม

2545
กิจกรรม กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม

รวม

รายไดจากการขาย
ขายในประเทศ
ขายตางประเทศ

212,382
24,679

3,060,622
191,698

3,273,004
216,377

126,636
24,679

2,998,290
191,698

3,124,926
216,377

89,616
30,490

2,239,673
273,765

2,329,289
304,255

รวมรายได

237,061

3,252,320

3,489,381

151,315

3,189,988

3,341,303

120,106

2,513,438

2,633,544

21. หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเปนจํานวนเงินประมาณ 7.1 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 6.2 ลาน
บาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย
22. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่สําคัญดังนี้ :22.1 ภาระผูกพันรายจายฝายทุนจากการทําสัญญาและออกใบสั่งซื้ออุปกรณรวมทั้งบริการตาง ๆ ที่
จะตองชําระในอนาคตรวมเปนจํานวนเงินประมาณ 0.5 ลานบาท และ 0.1 ลานยูโร (งบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ : 0.5 ลานบาท)
22.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการตาง ๆ ที่จะตองชําระในอนาคตจํานวนประมาณ 1.2 ลานบาท
และ 0.06 ลานยูโร (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 1.2 ลานบาท และ 0.06 ลานยูโร)
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23. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในป 2544 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับแจงจากสํานักงานธนารักษจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด
กระทรวงการคลังวา ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 8,600 ไรที่บริษัทยอยไดรับสัมปทานจากกรมปาไมใหเขาทํา
ประโยชนนั้นเปนที่ดินราชพัสดุซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และไดแจงใหบริษัทยอยใหความรวมมือในการทําสัญญาเชามีกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่
1 มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 เปนจํานวนเงินประมาณ
12 ลานบาท บริษัทยอยยังมิไดบันทึกบัญชีคาเชาดังกลาวเนื่องจากกําลังอยูระหวางการเจรจากับหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ
24. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจการทําสวนปาลมน้ํามัน
ผลิตและกลั่นน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบซึ่งดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว
คือประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงาน
ธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวตามที่กลาวไวขางตน
25. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในตลาด และจากการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยคูสัญญา ซึ่งบริษัทฯและ
บริษัทยอยจะพิจารณาใชตราสารอนุพันธทางการเงินที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสาร
อนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอยมี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคารและเงินกูยืมจากธนาคาร เนื่องจากสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝายบริหารของบริษัท
ฯและบริษัทยอยเชื่อวาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานอยางเปนสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินฝากกับสถาบัน
การเงินจํานวนประมาณ 202 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 47 ลานบาท) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 0.25 - 1.25 ตอป และบริษัทฯมีเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารตามที่กลาวไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 11 และ 12 ตามลําดับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯและ
บริษัทยอยมีลูกหนี้และเจาหนี้เปนสกุลเงินตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอย
ไมไดเขาทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว
เนื่องจากมีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ :-

สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ยูโร

งบการเงินรวม
สินทรัพย หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
สินทรัพย หนี้สิน

141,433
-

141,433
-

140,288
12,920
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63,684
12,920

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
39.5907
49.7664

ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาตามปกติของการดําเนิน
ธุรกิจ อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยขายสินคาหรือใหบริการกับลูกหนี้ที่มีฐานะดานการ
ชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจาก
การเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงเชื่อวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตาม
บัญชี
26. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว
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