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1.

ขอมูลทั่วไป
1.1

บริษัท
: บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: บมจ.579
: 947/155 หมู12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-361 8959/87
โทรสาร (ฝายบริหาร) 02-361 8988/9
โทรสาร (ฝายขาย) 02-361 8994/5
โรงกลั่นน้ํามันปาลม
: 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 02-709 3610/24
โทรสาร 02-324 0640
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
: 99/9 หมู 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา
ตรัง 92150
โทรศัพท 075-267 275, 075-267 268
โทรสาร 075-267 265
ประเภทธุรกิจ
: ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช, ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ําปลาแท ภายใตเครื่องหมายการคา “หยก”
ทุนจดทะเบียน
: 820,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 820,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สํานักงานใหญ

1.2

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
1.2.1 บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
: 947/155 ชั้น 1 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-744 1046/8
โทรสาร 02-744 1049
สํานักงานกระบี่และโรงงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง
อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 075-621 919
โทรสาร 075-621 922

สํานักงานกรุงเทพฯ
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: เจาของสวนปาลมซึ่งผลิตน้ํามันปาลมดิบจากทะลายปาลมสด
ของสวนบริษัท และซื้อจากชาวสวนภายนอก ผลผลิตอื่น ไดแก
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และกากเมล็ดในปาลม ซึ่งเปนผลพลอยได
จากการผลิตน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบซึ่งใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 32,405,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 21,482,511 หุน คิดเปนรอยละ 66.29

ประเภทธุรกิจ

1.2.2 บริษทั อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
: 947/157 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-361 8954/7, 02-398 8555
โทรสาร 02-744 0860
โรงงาน(1)
: 64 กิโลเมตรที่ 1 หมูที่ 1 ถนนลําปาง-เชียงใหม
ต. ปงแสงทอง อ. เมือง ลําปาง 52000
โทรศัพท 054-225 081/4
โทรสาร 054-225 085
โรงงาน(2)
: 469/1 ถนนพระประโทน-บานแพว หมูที่ 3
ต. ดอนยายหอม อ. เมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท 034-229 397/9
โทรสาร 034-229 399
ประเภทธุรกิจ
: ผูผลิตผัก ผลไม เครื่องดื่มน้ําผลไม และกาแฟบรรจุกระปอง
กลอง UHT และขวดแกว ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว
: 350,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 35,000,000 หุน
: 33,874,813 หุน คิดเปนรอยละ 96.79
จํานวนหุนสามัญที่บริษทั ถืออยู

สํานักงานกรุงเทพฯ
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1.3

บุคคลอางอิงอื่นๆ
1.3.1 นายทะเบียนหุน
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

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

1.3.2 ผูสอบบัญชี
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: 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
โทรศัพท 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789/90, 02-661 9192

1.3.3 ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
: ชั้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02-636 2000
โทรสาร 02-636 2111
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สารจากประธานกรรมการ

บริษัทไดเติบโตอยางรวดเร็วในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา โดยเฉพาะในเรื่องของการขยายตัวสูธุรกิจประเภทอื่น ๆ เริ่มตั้งแตป
พ.ศ.2546 ที่บริษัทขยายธุรกิจในแนวดิ่ง ดวยการลงทุนเพิ่ม โดยเปนผูถือหุนรายใหญ และเขาบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) บริษัทที่มีสวนปาลมขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย สงผลใหบริษัทไดเปรียบทางการแขงขันใน
เรื่องของการจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทไดมีการขยายธุรกิจในแนวราบเพื่อขยายกลุมสินคาใหมีความหลากหลายดวยเชนกัน โดยในไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ.
2547 บริษัทไดเขาไปลงทุนและเปนผูถือหุนรายใหญ ในบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิต และ จัด
จําหนาย ผลไมกระปอง ผักกระปอง และ น้ําผลไมกระปอง ภายใตเครื่องหมายการคา ยู เอฟ ซี (UFC) โดย บริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน) มีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 58 ในบริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด ซึ่งทําธุรกิจผลิตและจําหนายผัก และ
ผลไมแชแข็ง
การลงทุนในหลายธุรกิจในชวงปที่ผานมา ประกอบกับตนทุนน้ํามันปาลมที่เพิ่มขึ้นอยางมากในป พ.ศ.2547 สงผลใหกําไรสุทธิ
ของบริษัท ลดลงจาก 217 ล า นบาท เปน 134 ลา นบาท อย า งไรก็ตาม การขยายธุร กิ จ ดังกลา วจะทํ า ใหเกิดการกระจาย
แหลงที่มาของรายไดในระยะยาว
ในขณะเดียวกัน ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงการเนนนโยบายระบบคุณภาพตาง ๆ อันประกอบดวย HACCP,
ISO 9001 : 2000, GMP, และ ISO14001 ยังคงเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญ เนื่องจากบริษัทเชื่อวา การพัฒนาดังกลาวจะทํา
ใหบริษัทไดเปรียบเชิงแขงขันทางการตลาดในเรื่องของผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และ มีจุดขายที่แตกตาง
ดานบุคลากร บริษัทไดมีการฝกอบรมพัฒนาความรู และจัดกิจกรรมสรางความสามัคคีระหวางหนวยงานอยางตอเนื่อง ไมวาจะ
เปนในสวนของผูบริหาร หรือพนักงาน เพราะบริษัทเล็งเห็นวา พนักงานเปนสวนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญยิ่งที่ผลักดันใหบริษัท
เติบโต และประสบความสําเร็จ ควบคูไปกับการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทมีนโยบายยึดมั่นในการเปนองคกรที่ตอบแทนสังคมมา
โดยตลอด ซึ่งจะเห็นไดจากการสนับสนุนโครงการชวยเหลือตางๆ ของชุมชน
ผมหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกคนจะชวยกันรักษา มุงมั่นพัฒนาองคกรของเราใหเปนที่ยอมรับในสายตาผูบริโภคทั้งในประเทศและสู
ระดับสากลตอไป และในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณลูกคาผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา
และขอแสดงความชื่นชมในคณะผูบริหาร และพนักงานทุกระดับที่รวมมือรวมใจกันผลักดันใหเกิดความสําเร็จตลอดมา

นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ
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สารจากกรรมการผูจัดการ

ในปที่ผานมา บริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขายรอยละ 27 จาก 3,341 ลานบาท ในป พ.ศ.2546 เปน 4,244 ลานบาท ในป
พ.ศ.2547 ในขณะที่กําไรสุทธิของบริษัทลดลงคิดเปนรอยละ 38 จาก 217 ลานบาท ในป พ.ศ.2546 เปน 134 ลานบาท
เนื่องจากตนทุนการผลิตที่สงู ขึ้นอยางมาก รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมไดสงผลใหมีการแขงขันกันซื้อ
ผลปาลมสด ซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญในราคาสูง สถานการณดังกลาวทําใหราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศ ไมสอดคลองกับราคา
น้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกที่ลดลง ในขณะที่ในประเทศก็มีน้ํามันปาลมดิบสวนเกินคงเหลือในปริมาณสูง ทําใหมีการแขงขันตัด
ราคาขายสินคาสําเร็จรูปกันอยางรุนแรง นอกจากนั้น บริษัทยังไดตั้งสํารองคาเผื่อสินคาที่มีราคาตลาดต่ํากวาราคาทุนจํานวน
ประมาณ 10 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของน้ํามันปาลมดิบไดลดลงอยางรวดเร็วในชวงปลายป
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในธุรกิจจากความผันผวนของราคาน้ํามันปาลม พรอมยังเปนการเพิ่มกลุมของผลิตภัณฑใหมีความ
หลากหลาย ทําใหบริษัทมีนโยบายในการขยายตัวไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ โดยไดลงทุนซื้อหุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 96.79 ในขณะที่บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดมีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 58 ในบริษัท
ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด
การผลิต
บริษัทไดลงทุนในสวนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ ที่จังหวัดตรัง โดยการเพิ่มกําลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการสกัด ดวยการลงทุนขยายกําลังการผลิตจาก 45 ตันผลปาลมสด/ชั่วโมง เปน 60 ตันผลปาลมสด/ชั่วโมง ซึ่งบริษัท
ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยคาดวาโครงการนี้จะ
แลวเสร็จภายในป พ.ศ.2548 นี้ นอกจากนี้ไดเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม ที่นิคมอุตสาหกรรม
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ดวยการปรับระบบการผลิตจากระบบ Manual เปนระบบ Automation ซึ่งคาดวาโครงการนี้จะแลว
เสร็จภายในตนป พ.ศ.2548 นี้เชนกัน
ควบคูกันไปบริษัทไดตระหนักถึงนโยบายคุณภาพ โดยในป พ.ศ.2547 นี้ โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรัง และโรงงาน
กลั่นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP (หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) และ ISO
14001 (ระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม) ตอเนื่องจากระบบนี้ โรงงานที่จังหวัดตรัง จึงไดเขารวมโครงการ “ โรงงาน
สีเขียว ” กับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2548
การตลาด
นอกจากธุรกิจน้ํามันปาลมซึ่งเปนธุรกิจหลัก บริษัทมีนโยบายเชิงรุกที่จะขยายชองทางการจําหนายทั้งตลาดในประเทศและ
ตา งประเทศ ไมว า จะเปนการขายแบบคา ปลีก รา นอาหาร ภัต ตาคาร หรื ออุต สาหกรรมการผลิ ต อาหาร โดยมุง เนน การ
ผสมผสาน กลยุทธทางดานการตลาดและเครือขายการจําหนายของบริษัทเอง รวมกับธุรกิจที่เขาไปลงทุนใหม คือบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด
ธุรกิจสงออกเปนชองทางหนึ่งที่สําคัญที่บริษัทมองวาจะสงผลตอการเติบโตของยอดขายในอนาคตได โดยเฉพาะการสงออกไป
ยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศพมา อยางไรก็ตามในชวงไตรมาสสุดทายของป พ.ศ.2547 ที่ผานมา ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในประเทศพมา ทําใหการคาชายแดนหยุดชะงัก สงผลใหผลกําไรในการสงออกของบริษัทขาดหายไป
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ในป พ.ศ.2547 ทุกตราสินคาภายใตการผลิตของบริษัท ไดรับคัดเลือกเปน ตราสินคายอดเยี่ยม (Superbrands) ที่มีความ
พิเศษโดดเดนกวาตราสินคาอื่นๆ ในประเภทเดียวกันจาก Superbrands (Thailand) ซึ่งนับเปนรายแรกของกลุมอุตสาหกรรม
ผูผลิต และจัดจําหนายน้ํามันพืชในประเทศไทย
ในฐานะกรรมการผูจัดการบริษัท ผมขอขอบพระคุณลูกคา ผูถือหุน และ คณะกรรมการ ที่ใหการสนับสนุน และความไววางใจ
ดวยดีตลอดมา และในนามของคณะกรรมการบริหาร ทีมผูบริหาร และพนักงาน ผมขอยึดมั่นที่จะเสริมสรางใหบริษัท ล่ําสูง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จ และ เติบโตอยางมั่นคงพรอมๆ กับการขยายธุรกิจรวมกับบริษัท สห
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ตอไป

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
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4.

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2547 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 2547 เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2547
5. พิจารณาอนุมัติการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูใน
รายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ใหทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยใหเริ่มงานตรวจสอบ
ภายในตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2547 เปนตนไป
6. พิจารณารางนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและรางจริยธรรมธุรกิจ และไดประกาศใหพนักงานทราบ
โดยทั่วถึง
7. พิจารณารูปแบบและขั้นตอนมาตรฐานเพื่อการนําเสนอและกลั่นกรองความเปนไปไดของโครงการการลงทุนของ
บริษัท ที่มีมูลคามากกวา 50 ลานบาท กอนนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ครอบคลุมการจัดทํารายการระหวางกันกับบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และเมื่อบริษัทฯ ไดแตงตั้ง
กรรมการบริหารซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทฯ เขาไปเปนกรรมการของทั้งสองบริษัทยอย ดังนั้น การทํารายการระหวางกัน
ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยทั้งสอง จึงเปนรายการที่ไดรับการยกเวนไมตองแสดงเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ
ปรับปรุงใหมของตลาดหลักทรัพย
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร
มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลที่ดี และมีการกํากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล

นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
Policy on Corporate Governance
คณะกรรมการเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เปนสวนสําคัญในการนํามาซึ่งความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ความโปรงใสในการ
บริหารงาน การกําหนดนโยบายและการเปดเผยขอมูล ซึ่งไดมีการเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงาน
ประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ทั้งนี้บริษัท ไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่
ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเรียบรอยแลวในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2547 และครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ตามลําดับ และไดประกาศใหพนักงานไดรับทราบแลว
ตั้งแตเดือนกันยายน 2547
2. สิทธิของผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน
Shareholders: Rights and Equitable Treatment
ในป 2547 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนที่สํานักงานใหญของบริษัท โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัด
ประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วันทํา
การ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือ
หุนสามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตามบางวาระในหนังสือนัดประชุมอาจยังมีขอมูลไมครบถวนตามขอพึงปฏิบัติของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เชน ขอพิพาททางกฎหมายของบุคคลที่เสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการ วิธีสรรหากรรมการ จํานวน
เงินและสิทธิประโยชนที่ไดรับในฐานะกรรมการในบริษัทยอย ขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
และจํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทและคุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทจะนําเสนอขอมูลที่ยัง
ไมครบถวนดังกลาวใหทันการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนป 2548 แตถาหากยังไมสามารถกระทําได บริษัทจะนําเสนอ
ในการประชุมผูถือหุนในครั้งถัดไป
นอกจากนั้นบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนไดในกรณีที่ไม
สามารถมาดวยตนเอง หรือสามารถแตงตั้งใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
Various Groups of Stakeholders
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานหรือผูมีสวน
ไดเสียภายนอก ไดแก เจาหนี้ คูคาและลูกคา โดยบริษัท ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันและใหผลตอบแทนที่
เหมาะสม สําหรับเจาหนี้ บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและปฏิบัติตามสัญญา ในสวนของลูกคา บริษัทไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มี
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คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงรักษาความลับ และมีหนวยงานที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี

4. การประชุมผูถือหุน
Shareholders’ Meeting
ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามและแสดงความ
คิดเห็นรวมถึงใหขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทตามวาระการประชุมที่กําหนดไว และยัง
กําหนดใหมีวาระอื่นๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาได อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดจัดใหมี
ชองทางการเผยแพรรางรายงานการประชุมใหผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป

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
บริษัทไดมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทแลว
7. จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จขององคกรใน
ระยะยาว จึงมีการจัดทําระบบ ISO 9001:2000 ซึ่งเปนระบบเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการกับลูกคา
รวมถึงการจัดทําระบบ HACCP ซึ่งเปนระบบมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัทโดยตรง และระบบ GMP ซึ่งเปนระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ทั้งนี้เพื่อให
ผูบริโภคมั่นใจในมาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนไดมีการปฏิบัติตามและพัฒนา
ระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง
เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ
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ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดและจัดทําแนวทางจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทไดรับทราบแลวในป 2547 และไดจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยาง
เครงครัดและตอเนื่อง และคาดวาในป 2549 บริษัทจะจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติงานในแตละปวาเปนไปตามที่กําหนด
หรือไม

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
Balance of Power in Board of Directors
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน และกรรมการอิสระ 4 ทาน ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดมขี อกําหนดจํานวน
กรรมการที่เปนไปตามสัดสวนการถือหุนในบริษัท

9. การรวมหรือแยกตําแหนง
Aggregation or Segregation of Positions
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระและไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ซึ่งเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
Remuneration for Directors and the Management
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาตามภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนอยูใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในสวน
คาตอบแทนผูบริหาร ประธานกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทน อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดมีการเปดเผย
นโยบายและจํานวนคาตอบแทนของกรรมการที่ไดรับจากบริษัทยอยในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) โดยบริษัทจะเริ่มเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําป 2548 เปนตนไป
11. การประชุมคณะกรรมการ
Board of Directors’ Meetings
การประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย หรือประธานกรรมการจะพิจารณาเห็น
สมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาที่ชัดเจน เปน
ระเบียบวาระพรอมเอกสารประกอบการประชุมที่เพียงพอ แนบกับหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการทุกทานกอนการ
ประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม บันทึกรายงานการประชุมมีการ
จัดทําเปนลายลักษณอักษร และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่
เกี่ยวของตรวจสอบได
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ในป 2547 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
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
2547-2550
2547-2550
2546-2549
2545-2548
2547-2550
2546-2549
2545-2548
2545-2548
2546-2549

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม
4/4
1/1
5/5
1/4
0/1
1/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
3/4
1/1
4/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
4/4
0/1
4/5
4/4
1/1
5/5

ในสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบ ริหารยังไมมีโอกาสประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยูดวย นอกจากนั้น ยัง
ไมไดมีการกําหนดจํานวนบริษัทสูงสุดที่กรรมการหรือกรรมการผูจัดการจะดํารงตําแหนงได ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากจํานวน
ครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว บริษัทเห็นวากรรมการแตละทานยังสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการได
อยางสม่ําเสมอ

12. คณะอนุกรรมการ
Committees
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ โดย
มีการประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2547 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่
รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการ
บริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการ
ตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
นอกจากนี้ ในป 2547 บริ ษั ท ยั ง มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทนและคณะอนุ ก รรมการจั ด สรร
หลักทรัพย โดยประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ทาน ทั้งนี้ คณะกรรมการยังไมไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของทั้ ง 2 คณะอนุ ก รรมการ ซึ่ ง คาดว า จะมี ก ารกํ า หนดในป 2548 ในขณะที่ ยั ง ไม มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสรรหา โดยหนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกลาวขณะนี้ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
บริษัท
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Controlling System and Internal Audit
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแล
การใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจาก
กัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสาย
งานที่รับผิดชอบ
บริษัทไดวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบ
บัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ใหทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเอง
เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ โดยหนวยงานนี้มีความเปนอิสระในการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปน
เจ า ของความเสี่ ย ง และมี ห น า ที่ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งของแต ล ะหน ว ยงานและกระบวนการทํ า งาน ประเมิ น
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง
14. รายงานของคณะกรรมการ
Directors’ Reporting
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและขอมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป งบ
การเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
15. ความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ
Relations with Stakeholders
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผาน
ชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย ในสวนของงานดานผูลงทุน สัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดจัดตั้ง
หนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหผูจัดการฝายการเงินและ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่
เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9
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6.

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
6.1

ขอมูลจากงบการเงิน
2547

(1)

หนวย:ลานบาท
2546
2545
(1)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

3,719
2,148
1,571

2,245
734
1,511

1,519
326
1,194

รายไดจากการขาย
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ

5,081
5,131
734
134

3,489
3,528
534
217

2,634
2,655
371
126

2547(1)

2546(1)

2545

2.61 %
10.74 %(2)
5.70 %(2)

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

4.74 %
10.53 %
8.48 %

6.2

อัตราสวนทางการเงิน

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

6.3

ขอมูลตัวเลขตอหุน (ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)

กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน)
มูลคาตามบัญชีตอหุน
หมายเหตุ :

2547(1)

2546(1)

2545

0.18 บาท(3)
0.15 บาท
0.075 บาท(4)
2.13 บาท(3)

0.29 บาท(3)
0.20 บาท
0.20 บาท
2.04 บาท(3)

0.15 บาท(3)
0.05 บาท
0.10 บาท
1.46 บาท(3)

(1)

เปนงบการเงินรวม
อัตราสวนจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
(3)
คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหลังจากการซื้อหุนคืน
(4)
ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่
1/2548 ตอไป
(2)
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รายไดรวม
(ลานบาท)

สินทรัพยรวม
(ลานบาท)
4,000

3,719

5,000

5,131

4,500

3,000

2,245

4,000
1,519

2,000

1,446

3,528

3,500
3,000

1,000

2,655

2,479

2545

2544

2,500

0

2,000
2547*

2546*

2545

2544

2547*

กําไรสุทธิ
(ลานบาท)
250

2546*

สัดสวนหนี้สินตอทุน
(เทา)

217

1.50

1.37

200
150

134

126

132

1.00
0.49

100

0.50

50
0

0.27

0.21

2545

2544

0.00
2547*

2546*

2545

2544

2547*

2546*

กําไรสุทธิตอหุน
(บาท)

เงินปนผลตอหุน
(บาท)

(ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)

(ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)

0.29

0.30
0.20

0.18

0.30
0.15

0.16

0.20
0.20

0.10

0.10

0.00

0.00
2547*

2546*

2545

2544

0.15
0.10

0.075

2547*

2546*

2545

2544

*หมายเหตุ : ป 2546-2547 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. ไขมันพืชผสม (Shortening)
7. เนยเทียม (Margarine)
8. น้ําปลาแท (Pure Fish Sauce)
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7.1

โครงสรางรายได
หนวย:ลานบาท
ป 2545
%
จํานวนเงิน

ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการ
โดย

ป 2547
%
จํานวนเงิน

ป 2546
%
จํานวนเงิน

น้ํามันปาลมดิบ
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
เมล็ดในปาลม
กากเมล็ดในปาลม
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย
กลุมผักและผลไม
กลุมเครื่องดื่ม
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย
มูลคาการจําหนายในประเทศ :
น้ํามันพืช
เนยเทียมและไขมันพืชผสม
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนายในประเทศ
มูลคาการจําหนายตางประเทศ :
น้ํามันพืช
เนยเทียมและไขมันพืชผสม
อื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย
ตางประเทศ
รวมมูลคาการจําหนาย
หัก สินคาคืนและสวนลดการคา

บริษัทยอย(1)
บริษัทยอย(1)
บริษัทยอย(1)
บริษัทยอย(1)
บริษัทยอย(1)

582
90
6
14
11
703
557
144
74
775

82.83
12.74
0.80
2.05
1.58
100.00
71.88
18.63
9.49
100.00

520
43
5
9
20
597

87.03
7.26
0.86
1.55
3.30
100.00

บริษัท
บริษัท
บริษัท

3,279
395
18
3,692

77.14
9.29
0.43
86.85

2,733
381
17
3,131

81.65
11.39
0.51
93.55

1,999
319
20
2,337

75.64
12.07
0.75
88.46

บริษัท
บริษัท
บริษัท

552
4
3
559

12.98
0.10
0.07
13.15

212
4
216

6.32
0.13
6.45

302
0.56
3
305

11.41
0.02
0.11
11.54

4,251
7

100.00

3,347
6

100.00

2,642
9

100.00

มูลคาการจําหนายสุทธิ
รายไดอื่นๆ/กําไรจากการ
จําหนายสินทรัพยถาวร
สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม/ยอย

บริษัทยอย(2)
บริษัทยอย(2)
บริษัทยอย(2)

บริษัท

4,244
37

3,341
12

2,634
13

82

65

8

หมายเหตุ : (1)เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําให
อัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24 เปนรอยละ 66 มีผลใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย
(2)

ในป 2547 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 บริษัทมีสัดสวนการ
ถือหุนเปนรอยละ 96.79 ทําใหบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอย
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7.2

การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญในปที่ผานมา
7.2.1 ลดมูลคาหุนที่ตราไว

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัท ลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จาก 10
บาทเหลือ 1 บาท โดยไดแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 กับนายทะเบียนกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2547 และไดปรับมูลคาหุนที่ตราไวในการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 เปนตนไป

7.2.2 ลงทุนในบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 บริษัทไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายหุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (“กิจการ”)
จากกลุมผูถือหุนเดิมของกิจการ และไดดําเนินการจัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา ทําใหเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนในกิจการเปนรอยละ
96.79 ทําใหบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) มีสถานะเปนบริษัทยอย ในขณะที่กิจการเองก็มีการลงทุนในสัดสวนรอยละ 58
ในบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งทําธุรกิจผลิตและจําหนายผัก และผลไมแชแข็ง

7.2.3 ไดรับการรับรองระบบ GMP และ ISO 14001 โดยสถาบัน SGS
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 และวันที่ 20 เมษายน 2547 บริษัทไดผานการตรวจรับรองระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP : Good Manufacturing Practices) และ ระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001
จากสถาบัน SGS ตามลําดับ

7.2.4 ลงนามจางที่ปรึกษาตามโครงการโรงงานสีเขียว
ตอเนื่องจากการไดรับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 บริษัทไดลงนามจางที่ปรึกษา
เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการแนวทางการปรับปรุงโรงงานที่ จ. ตรัง ใหเปนโรงงานสีเขียว กับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โครงการ
ดังกลาวกําหนดแลวเสร็จภายในป 2548

7.2.5 ขยายกําลังการผลิต
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของแผนกเนยเทียมและไขมันพืชผสมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
สมุทรปราการ จากระบบ Manual สูระบบ Automation ไดเริ่มทดลองเดินเครื่องแลวในปลายป 2547 นอกจากนั้น บริษัทอยูใน
ระหวางการขยายกําลังการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่โรงงาน จ. ตรัง จาก 45 ตันผลปาลมสด/ชั่วโมง เปน 60 ตันผลปาลมสด/ชั่วโมง
การขยายกําลังการผลิตดังกลาว บริษัทไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ซึ่งโครงการดังกลาวกําหนดแลวเสร็จภายในป 2548

7.2.6 ตราสินคาไดรับคัดเลือกเปน Superbrands
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ทุกตราสินคาภายใตการผลิตของบริษัทไดรับคัดเลือกเปนตราสินคายอดเยี่ยม
(Superbrands) จาก Superbrands (Thailand) ซึ่งนับเปนรายแรกของกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตและจัดจําหนายน้ํามันพืชใน
ประเทศไทย

7.2.7 จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 ไดมีมติใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 2
คณะคือ คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย โดยมีสมาชิกประกอบดวยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทาน ไดแก นายสงคราม กระจางเนตร นางสุมาลย แจงศิริเจริญ และดร. ฐานทัต พุทธสุวรรณ
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8.

ปจจัยเสี่ยง
การเปดเขตการคาเสรี AFTA
การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน
ซึ่งประเทศไทยไดปรับลดภาษีนําเขา
น้ํามันปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยไมจํากัด
ปริมาณนําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาดังกลาว ซึ่งถาหากมีการนําเขา
ไดอยางเสรีจริง จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยซึ่งมีผลผลิตตอไรต่ํา ในสวนของโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็จะไดรับ
ผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น
ก็จะเกิดขึ้นจากการที่มีผูนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์มาแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัท
แตในขณะเดียวกันบริษัทมี
มาตรการรองรับไวแลว คือบริษัทจะสามารถนําเขาน้ํามันปาลมดิบไดในราคาใกลเคียงกับตลาดโลก ซึ่งทําใหบริษัท
สามารถใชกําลังการผลิตไดเต็มที่ โดยมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยที่ลดลง
1.

ราคาน้ํามันปาลมผันผวนและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและราคาตลาดโลก
ปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2547 ลดลงเล็กนอยจากป 2546 คิดเปนรอยละ 4
และรอยละ 5 ตามลําดับ ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในป 2547 มีการเคลื่อนไหวในชวงแคบระหวาง 17.04-21.96
บาทตอกิโลกรัม และราคาโดยเฉลี่ยอยูที่ 20.17 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นรอยละ 10.34 จากป 2546 ซึ่งโดยปกติที่ผาน
มา ในแตละป ราคาน้ํามันปาลมดิบจะเคลื่อนไหวแกวงตัวในชวงกวางตั้งแต 5 บาท ถึงสูงสุดที่ 21 บาทในป 2542 ทําให
เห็นวาการคาดการณราคาน้ํามันปาลมนั้นมีความไมแนนอนสูง เนื่องจากมีปจจัยที่สงผลกระทบหลายดาน ที่ไมสามารถ
ควบคุมได ทําใหการบริหารจัดการสินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจะตองระมัดระวัง ฝายบริหาร
จะตองประมาณการราคาและปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่บริษัทจะซื้อเขามาเพื่อเปนสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม
เพื่อเขาสูกระบวนการผลิตออกมาเปนสินคาสําเร็จรูปตอไป เพราะถาหากสตอคน้ํามันปาลมดิบไวในราคาสูง ก็จะทําให
เกิดความเสียหายได ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทไมสามารถปรับราคาขายน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ตามสัดสวนการปรับราคาของ
น้ํามันปาลมดิบได เพราะจะทําใหไมสามารถแขงขันดานราคากับคูแขง อยางไรก็ตาม บริษัทไดเตรียมมาตรการรองรับ
ไว คือ การติดตามปริมาณผลปาลมสดในประเทศที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู รวมทั้ง การติดตามสถานการณตลาดโลก
อยางใกลชิด ไมเฉพาะตลาดน้ํามันปาลมเทานั้น แตรวมถึงน้ํามันพืชชนิดอื่นที่เกี่ยวของดวย
2.

จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2546 – 2547
ในชวงป 2546-2547 จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ โรงงานที่มีอยูเดิม
ก็มีการขยายกําลังการผลิต ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 49 โรง สวนใหญอยูในเขต จ.กระบี่
สุราษฎรธานี และชุมพร ทําใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผล
สะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลมดิบที่สูงขึ้น ดังนั้น อาจทําใหบริษัทมีแนวโนมที่จะมีตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้นได อยางไรก็ตาม การที่บริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพมาตรฐานตางๆ รองรับ
และการเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลมที่ครบวงจร จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได
3.
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9.

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
9.1

โครงสรางและภาวะอุตสาหกรรม

พื้นที่ใหผลผลิต ในป 2547 คาดวามีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 1.9 ลานไร ซึ่งขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2547 ผลผลิตปาลมน้ํามันทั้งประเทศลดลงจากป 2546 ประมาณรอยละ 4 เหลือ 4.66 ลาน
ตัน โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนมกราคมที่ 188,998 ตัน สูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 531,151 ตัน ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ทั้งป อยูที่ 820,838 ตัน ลดลงเล็กนอยประมาณรอยละ 5 จากป 2546 โดยมีสตอคน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2547 จํานวน
151,122 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2546 ที่ 114,953 ตัน จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะ
เห็นวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2547 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยยังคงสูงถึงรอยละ 17.6 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2546 ที่รอยละ 17.8
สถานการณตลาดและราคา ในป 2547 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป 2546 โดยในเดือนมีนาคม
ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Malaysia Derivatives Exchange Bhd. :
3rd Month) แตะระดับสูงสุดของปที่ 2,003 ริงกิตตอตัน และหลังจากนั้นก็ปรับตัวต่ําลงจนแตะระดับต่ําสุดในเดือนกรกฎาคมที่
1,368 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2547 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย
อยูที่ประมาณ 1,622 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 1,518 ริงกิตเมื่อป 2546 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9
ในขณะที่สถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศก็ปรับตัวสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกับตลาดโลก โดยผลผลิตใน
ประเทศในป 2547 ลดลงเล็กนอยจากป 2546 แตก็ยังนับวาอยูในระดับสูงตอเนื่อง ทําใหมีสตอคคงเหลืออยูในระดับสูง
โดยเฉพาะชวงปลายป ทําใหเกิดอุปทานสวนเกินในอุตสาหกรรม โดยในป 2547 ราคาผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยู
ระหวาง 2.84 – 3.99 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 1.96 – 4.03 บาทตอกิโลกรัมในป 2546) และราคาน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 17.04 21.96 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 15.51–25.10 บาทตอกิโลกรัมในป 2546) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งป
ของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 3.38 และ 20.17 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 ที่ 2.78 และ 18.28 บาทตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ จะเห็นวาราคาโดยเฉลี่ยในป 2547 เพิ่มขึ้นจากป 2546 คิดเปนรอยละ 21.58 สําหรับผลปาลมสด และรอยละ
10.34 สําหรับน้ํามันปาลมดิบ
อยางไรก็ตาม คาดการณวาราคาน้ํามันปาลมในป 2548 จะขึ้นกับปริมาณผลผลิตในประเทศเปนสําคัญ โดยผลผลิตผล
ปาลมสดประจําป 2548 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2547 ประมาณรอยละ 15 ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกที่ใหผลผลิตคาดวาจะ
เพิ่มขึ้นประมาณ 300,000-350,000 ไร ในขณะที่ผลผลิตตอไรอาจไมดีนัก เนื่องจากมีปจจัยลบจากภาวะความแหงแลงในภาคใต
ตอนกลางและตอนลางในป 2545 และ 2546 ที่ไดรับปริมาณน้ําฝนเพียง 1,400 มม.ตอป ซึ่งต่ํากวาระดับความเหมาะสมที่ปาลม
น้ํามันตองการ นอกจากนี้ จากการพยากรณสภาพอากาศในป 2548 พอเชื่อไดวาจะเกิดภาวะแลงจัดในชวงประมาณ 5 เดือนแรก
ของป ซึ่งถาหากเปนจริงตามที่พยากรณไว ก็อาจทําใหผลผลิตผลปาลมสดโดยรวมไมดีนัก
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ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย LST

9.2

แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของไทยนับเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในรอบ
ปที่ผานมา เกษตรกรหันมาปลูกปาลมกันมาก และมูลคาของอุตสาหกรรมในป 2546 นั้นสูงถึง 46,000 ลานบาท สอดคลองกับ
นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งปจจุบัน รัฐบาลมียุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันป 2547-2572 โดยกําหนดใหพื้นที่
เพาะปลูกปาลมน้ํามันและพื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2572 เพิ่มขึ้นเปน 10 ลานไรและ 9 ลานไร ตามลําดับ สวนผลผลิตน้ํามันปาลมเปน
4.659 ลานตัน และตอมา รัฐบาลก็สนับสนุนใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเปน 13 ลานไร รวมทั้งตองการใหรน
ระยะเวลาใหเร็วกวา 25 ป ทั้งนี้เพื่อมุงสูการเปนผูผลิต และสงออกน้ํามันปาลมในภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิด
อุตสาหกรรมจากการแปรรูปอยางงายเปนการแปรรูปมูลคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อเปนแหลง
พลังงาน ทดแทนของประเทศในอนาคต
สืบเนื่องจากการประชุมระหวางประเทศเรื่องพลังงานชีวมวลที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 30-31 กันยายน 2547 เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางรวมกันในการพัฒนาปาลมน้ํามัน เพื่อใชทดแทนพลังงานโดยมีประเทศสมาชิกในกลุม
อาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุน เยอรมนี และบลาซิล เขารวมประชุมนั้น สรุปสาระสําคัญเฉพาะสวนของไบโอดีเซลไดวาไทยควรเรงรัด
กําหนดมาตรฐานน้ํามันไบโอดีเซล กําหนดสัดสวนที่ชัดเจนในการผสมไบโอดีเซล สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตปาลม
น้ํามันอยางตอเนื่องจริงจัง สงเสริมดานการเงินเพื่อการลงทุน รวมทั้งใหเกษตรกรมีสวนรวมในการผลิตไบโอดีเซล และควรให
ประเทศกลุมยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง ระหวางกัมพูชา ลาว พมา ไทย และเวียดนาม
(ECS) เขารวมโครงการขยายการผลิตปาลมน้ํามัน
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รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานมีเปาหมายใหใชไบโอดีเซลรอยละ 3 ของการใชน้ํามันดีเซลทั้งหมดในป 2554 หรือวันละ
2.4 ลานลิตร อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่งในการผลิตไบโอดีเซลคือวัตถุดิบ ถาหากจะใชน้ํามันไบโอดีเซลทั้งระบบ
ตองใชพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันถึง 7 ลานไร จากที่มีอยูในปจจุบันประมาณ 2 ลานไรเทานั้น ดังนั้นการผลักดันใหเกิดแหลงพลังงาน
ทดแทนดังกลาวจะเปนผลสําเร็จหรือไม คงตองดูวากลยุทธการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเพาะปลูก และการลดตนทุนการผลิต ตามแผนยุทธศาสตรปาลมน้ํามันของภาครัฐจะมีผลบังคับใชอยางจริงจังแคไหน
โดยเฉพาะในเวลาที่รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการปลอยลอยตัวราคาน้ํามันดีเซล ที่ผานมาเรามีการพูดถึงการผลิตไบโอดีเซล
มาหลายปแลว แตก็ไมมีกลยุทธที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพราะผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมสวนใหญจะเนนการ
ผลิตน้ํามันปาลมเพื่อใชประโยชนทางตรงและตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก แตในบางสถานการณที่มีผลผลิต
ออกมามากเกินความตองการในประเทศ เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเอื้ออํานวย ราคาในประเทศตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามัน
ปาลมในตางประเทศสูงกวาราคาขายในประเทศ ก็จะทําใหมีการสงออกเปนครั้งคราว ไมไดเนนการใชประโยชนจากน้ํามันปาลม
ในลักษณะของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา หรือการใชประโยชนจากผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตตางๆ มากนัก ดังนั้น ใน
อนาคต หากการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมสามารถดําเนินไปตามแผนยุทธศาสตรปาลมน้ํามันของภาครัฐ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการศึกษาคนควาวิจัยเพิ่มเติมของภาคเอกชนในการพัฒนาชองทางการนําน้ํามันปาลมไปใช
ประโยชนในดานอื่นเพื่อเพิ่มมูลคาใหน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมก็จะมีแนวโนมการขยายตัวที่มั่นคงไดในระยะยาว ความผันผวน
ทั้งทางดานราคาและปริมาณก็จะลดลงเปนลําดับ นอกจากนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางเปน
ระบบ ก็จะทําใหประเทศสามารถผลิตน้ํามันปาลมเพื่อสงออกอยางตอเนื่องไดอีกชองทางหนึ่ง เพื่อระบายอุปทานสวนเกิน และทํา
ใหราคาน้ํามันปาลมมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม รวมถึงเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันตอง
พัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต และบริหารตนทุนการผลิตใหอยูในระดับต่ําควบคูกันไป ในอนาคต จึงมองวาศักยภาพของ
อุตสาหกรรม น้ํามันปาลมของไทยมีแนวโนมที่จะเติบโตไดตอไปทั้งในตลาดในประเทศและตลาดสงออก

9.3

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม

โครงสรางอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก เกษตรกรผูปลูกปาลม, โรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผูบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในแตละสวนจะมีผลกระทบซึ่ง
กันและกัน นอกจากนั้น ยังมีปจจัยภายนอกซึ่งมีบทบาทสําคัญในดานการกําหนดราคาในประเทศ ไดแก ราคาตลาดโลก ราคา
น้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได และยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลม
สดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมาในอดีต การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปน
น้ํามันปาลมที่สามารถบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคา
สําเร็จรูป ในขณะที่ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยู
กับราคาคูแขงเปนหลัก
นอกจากนั้น ในปจจุบัน การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ยังคงไมมีความ
ชัดเจน ทําใหอาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการในชวงผลปาลมขาดแคลน สงผลตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น หากมองใน
ภาพรวม การควบคุมดังกลาวนั้น ทําใหกลไกตลาดไมสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพได
อยางเต็มที่เปนผลใหประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูงกวาตนทุนการผลิตของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในอนาคต
หากผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และหันมาแขงขันในเรื่อง
อื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
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PERFORMANCE OF CRUDE PALM OIL IN THAILAND 2004 (Source : Department of Internal Trade)
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10.

ผูถือหุนและการจัดการ
10.1 ผูถือหุน
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2547 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถือหุน
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 1
ABN AMRO ASIA SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD. 2
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
G.K.GOH STOCKBROKERS PTE LTD
G.K. GOH SECURITIES (HK) NOMINEES LIMITED
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
นายนิพันธ ตรีเจิดลาภ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายไพรัช อิ่มโชคชัย

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
40.14
19.21
7.48
5.32
1.22
1.09
0.83
0.83
0.67
0.66

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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หมายเหตุ :
1

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีดังนี้

โครงสรางผูถือหุน

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือหุนตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

ลําดับ

ชื่อผูถือหุน

1

บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัทกาลาทีเอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ
75.324 ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวมีนาย วัง ตา เลียง และภรรยา ถือหุนรอยละ 50.70
นาย วัง ชาง ยิง รอยละ 34.47 และนางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 14.83)
นาย วัง ตา เลียง (ถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รอยละ 0.34)
นาย วัง ชาง ยิง (ไมไดถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))

2
3

ลักษณะประเภทธุรกิจ

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
50.71

24.50
24.50

: เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น

2

ผูถือหุนรายใหญของ ABN AMRO ASIA SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD.คือ ABN AMRO ASIA LIMITED ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนที่
ฮองกง ประกอบธุรกิจ เปนบริษัทบริหารกองทุน (Fund Management Company)

3

โครงสรางผูถือหุนและลักษณะธุรกิจของ Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีดังนี้

โครงสรางผูถือหุน

: ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้

รอยละเมื่อเทียบกับจํานวนหุน รอยละเมื่อเทียบกับสิทธิออก
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
เสียงทั้งหมด
15,878,210
72.90
72.90
1
Highland (L) Pte. Ltd.
4,741,790
21.80
21.80
2
Bermuda Trust (Jersey) Limited
3
1,150,000
5.30
5.30
Sunshine Investments
รวม
21,770,000
100.00
100.00
หมายเหตุ - Highland (L) Pte ltd. ถือหุนโดย นายวัง ตา เลียง และ ภรรยา รอยละ 100
- ภายใต Bermuda Trust (Jersey) Limited เปนการแบงผลประโยชน ระหวาง นายวัง ชาง ยิง และนางสาว วัง ยี ลิง ซึ่งเปนบุตร
ของนาย วัง ตา เลียง รองประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในอัตรา 50:50
- Sunshine Investments Pte Ltd. ถือหุนโดย นายวัง ตา เลียง และ ภรรยา รอยละ 64.25 , นาย วัง ชาง ยิง รอยละ 10.32 และ
นางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 25.43

ลําดับ

ลักษณะประเภทธุรกิจ

ชื่อผูถือหุน

จํานวนหุน

: เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน
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10.2 คณะกรรมการและผูบริหาร
10.2.1 โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้งหมด 4 ชุดคือ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท

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
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสงคราม กระจางเนตร
2. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
3. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
3. คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 1. นายสงคราม กระจางเนตร
2. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
3. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
4. คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
1. นายสงคราม กระจางเนตร
2. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
3. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

รายชื่อกรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

10.2.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
กรรมการแตละทานจะทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และนําเสนอรายชื่อให
คณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัท

25

10.2.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
ในป 2547 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีกรรมการแตละทานเขารวมประชุม
ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
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

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
5/5
1/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
4/5
5/5

10.2.4 รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร
รายชื่อผูบริหาร
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
5. นายอําพล สิมะโรจนา
6. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
7. นางรุงนภา พนมเชิง

ตําแหนง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
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10.2.5 ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ 64 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย มหาวิทยาลัยเมลเบิรน
ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ
2538-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2546-ปจจุบนั
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 78 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)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 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.
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3. นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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 57 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Diploma in Financial Management–The RVB Executive Program in
Management / The Netherlands
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 3/2000 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประสบการณ
ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
กรรมการบริษัท บานไผ ยูเนี่ยน การเมนท จํากัด
อดีต
ผูตรวจสอบบัญชี สํานักงานกฎหมายและบัญชีนวธรรม
สมุหบัญชี บริษัท ธาดา วิศว จํากัด
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 44 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร (การเงิน), University of Southern California, U.S.A.
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 1/2000 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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2542-ปจจุบัน
2541-2542
2541-2542

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Senior Private Sector Development Specialist, World Bank,
Bangkok
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายงานบริหารผูลงทุนสัมพันธ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

6. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ 44 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)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
2544-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
2537-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนในประเทศสิงคโปร)
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
อายุ 47 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
2546-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2541-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2534-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
2531-2546
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2540-2541
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
2535-2537
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ 46 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
2538-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
2547-ปจจุบนั
2531-ปจจุบัน ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2535-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการและผูจัดการโรงงาน
อายุ 48 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
2538-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2534-ปจจุบัน ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
2532-2534
ผูจัดการสวน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
2523-2532
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
ผูจัดการฝายขาย
อายุ 45 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 46 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)
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10.2.6 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 2546
ในระหวางรอบปบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2547
(ราคาพาร 10 บาท)
(ราคาพาร 10 บาท)
(ราคาพาร 1 บาท)
275,800
2,758,000
861,300
28,700
8,900,000
914
9,140
20,000
200,000
550
37,400
379,500
-

10.2.7 คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการ (9 ทาน)
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

3,653,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตําแหนง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน

คาธรรมเนียมกรรมการ
ป 2547
541,000
221,000
669,000
669,000
669,000
221,000
221,000
221,000
221,000

- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัท (7 ทาน)
60,991,222 บาท
(คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร 4 ราย
แรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา)
คาตอบแทนอื่น
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการบริหารและผูบริหาร สําหรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น
ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ สวนกรรมการบริหารไมไดรับเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
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10.2.8 กรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย

รายชื่อบริษัท
รายชื่อกรรมการ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายวัง ชาง ยิง
4. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
5. นายอําพล สิมะโรจนา
6. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

บริษัท

บมจ.
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

X
//
//
//
//
//

X
/
/
//
//

บมจ. อาหารสากล

บริษัทที่เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิ้ง จํากัด)

X
/
//
/
//

X
/
/
/
/

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
10.2.9 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตนดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสที่
มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแกผูอื่น
รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพร
ตอสาธารณะชน

32

10.2.10 การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจาก
ฝายบริหาร แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวามีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน

10.3 นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุน เปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินไดแลว ในสวนของบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลดังนี้
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยอมขึ้นกับผลการดําเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จึงไมสามารถจายเงินปนผลได
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11.

บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกันกับบุคคลที่มีผลประโยชนรว ม
บริษัทไมมีรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัทขอ 5

11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
เนื่องจากปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศบางฤดูกาลมีไมเพียงพอตอการใชน้ํามันปาลมดิบของโรงงาน
กลั่นน้ํามันปาลม และการนําเขาตองขออนุมัติจากภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความจําเปนตองซื้อน้ํามันปาลมดิบจาก
โรงงานสกัดที่สามารถผลิตน้ํามันปาลมดิบที่มีคุณภาพ สงมอบตรงเวลา และเปนคูคาที่ดี ซึ่งบริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนหนึ่งในบริษัทดังกลาว

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2547 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คิดเปน รอยละ 29.89 ของ
การซื้อน้ํามันปาลมดิบทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจาก
สัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
คุณสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปน
ผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการซื้อจาก
ผูขายรายอื่นๆ

11.4

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทฯจะเขามาถือหุน
และเปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เนื่องจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปน
บริษัทที่มีสวนปาลมใหญที่สุดในประเทศไทย
และเปนหนึ่งในบริษัทที่มีการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่มีคุณภาพ
นอกจากนั้นบริษัทก็มีการใชน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ
นําเขา น้ํามันปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงรายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็
ตามบริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจากผูขายรายอื่น
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12.

ปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
12.1 ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทไมมีคดีทางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน

12.2 พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต
- ไมมี -

13.

ขอมูลเกี่ยวกับหุนกูหรือตั๋วเงิน
- ไมมี -
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14.

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
14.1 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 บริษัทไดมีการปรับมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) ในการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยฯ จาก 10 บาท เปน 1 บาท โดยบริษัทไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2547 และไดแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2547 บริษัทไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายหุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC จากกลุมผู
ถือหุนเดิม
และไดดําเนินการจัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สงผลใหเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน UFC เปนรอยละ 96.79 ทําให UFC มี
สถานะเปนบริษัทยอย ในขณะเดียวกัน UFC ก็ไดเขาไปลงทุนรอยละ 58 ในบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งทําธุรกิจ
ผลิตและจําหนายผักและผลไมแชแข็ง
ทั้งนี้บริษัทไดเริ่มจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งนับรวมงบการเงินของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ตั้งแตไตรมาสที่
2 ของป 2547 เปนตนมา ทําใหงบการเงินรวมป 2547 นับรวมงบการเงินของ 2 บริษัท ไดแก บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC และบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC ซึ่งตางจากงบการเงิน
รวมของป 2546 ที่นับรวมงบการเงินของ UPOIC เทานั้น ดังนั้นการเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2547 เทียบกับป 2546 อาจไมสะทอนผลการดําเนินงานอยางชัดเจน สงผลใหใน
สวนของคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการจะมุงเนนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเฉพาะของบริษัทเทานั้น
14.1.1 ผลการดําเนินงาน
จากสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมที่ขึ้นอยูกับการแขงขันดานราคาเปนหลัก ทั้งดานราคาซื้อ
วัตถุดิบ และราคาจํา หนา ยสิน ค า สํ าเร็จ รูป ในขณะที่ ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ย นแปลงไดตลอดเวลา แตก าร
เปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงเปนหลัก สงผลตออัตรากําไรขั้นตนที่มีแนวโนมลดลง
ได นอกจากนี้ ในชวง 2 ปที่ผานมา มีการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งโรงงานที่มีอยู
เดิมก็มีการขยายกําลังการผลิต ทําใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร
สงผลสะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลมดิบที่สูงขึ้น ทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจาก
ตนทุนการผลิตสวนใหญจะมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบเปนหลัก ประกอบกับ ในชวงปลายป 2547 สถานการณใน
ประเทศมี น้ํามันปาลมดิบสวนเกินคงเหลือในปริมาณสูง ราคาน้ํามันปาลมดิบลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหมีการแขงขัน
ตัดราคาขายสินคาสําเร็จรูปกันอยางรุนแรง สงผลใหในป 2547 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 7.18 ลดลงเมื่อเทียบ
กับ รอยละ 12.01 ในป 2546 ถึงแมวาบริษัทจะมีรายไดจากการขาย 4,244.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 ถึง
903.12 ลานบาท คิดเปน รอยละ 27.03 แตจากการที่มีตนทุนขายสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการเพิ่มขึ้น
ของรายไดจากการขาย หรือเพิ่มขึ้น 999.43 ลานบาท คิดเปน รอยละ 33.99 สงผลใหบริษัทมีกําไรขั้นตน 304.89
ลานบาท ลดลงจากป 2546 จํานวน 96.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.01 และมีกําไรสุทธิ 134.15 ลานบาท ลดลง
จากป 2546 จํานวน 82.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.15 สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ ในงบ
การเงิน มี รายละเอียดดังตอไปนี้:-
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รายได
รายไดจากการขาย : ในป 2547 บริษัทมีรายไดจากการขาย 4,244.42 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2546 รอยละ
27.03 เนื่องจากบริษัทจําหนายสินคาในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 15.66 อีกทั้งราคาขายเฉลี่ยตอตันยังคง
ปรับตัวสูงขึ้น รอยละ 11.37 ทั้งนี้รายไดจากการขายโดยสวนใหญยังคงเปนรายไดจากการขายในประเทศ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 86.85 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2546 รอยละ 17.92 และ
รายไดจากการขายตางประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 158.69 เนื่องจากการที่บริษัทไดขยายชองทางการตลาดไปสู
ตางประเทศมากขึ้น ในขณะที่สัดสวนรายไดจากการขายของผลิตภัณฑแตละชนิด ยังคงใกลเคียงกับป 2546
โดยสวนใหญเปนรายไดจากการขายน้ํามันพืช รอยละ 90.12 ของรายไดจากการขายทั้งหมด สําหรับรายได
จากการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2547 เทากับ 5,080.92 ลานบาท
รายไดอื่น : ในป 2547 บริษัทมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 36.97 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 0.85 ของรายไดรวม โดยรายการหลักของรายไดอื่นเกิดจากกําไรจากการจําหนายที่ดิน และ
การจําหนายเศษวัสดุ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย : ในป 2547 บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
81.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.27 ลานบาท โดยมาจาก UPOIC จํานวน 91.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 26.88 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 41.67 โดยในสวนของ UFC ซึ่งบริษัทไดเขาไปลงทุนซื้อหุนสามัญในสัดสวนรอยละ
96.79 ทําให UFC มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท และเริ่มออกงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 2/2547 นั้น มี
สวนแบงขาดทุนจํานวน 9.61 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการสํารองคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ 22.72
ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.65 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 7.7 ลานบาท
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2547 บริษัทมีตนทุนขาย 3,939.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 999.43 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 33.99 เนื่องจากราคาน้ํามันปาลมดิบเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 17.86 ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงทั้งในสวนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ จากการแขงขัน กัน ซื้อ ผลปาลม สดในราคาสู ง สงผลใหร าคาผลปาลมสดและน้ํ า มั น ปาลม ดิ บใน
ประเทศซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก ปรับตัวสูงขึ้น
คาใชจายในการขายและบริหาร : ในป 2547 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 256.31 ลาน
บาท เทียบกับ 207.67 ลานบาท ในป 2546 เพิ่มขึ้น 48.64 ลานบาท หรือรอยละ 23.42 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการตั้งสํารองคาเผื่อการลดมูลคาสินคา คาขนสงสินคา คาธรรมเนียมที่ปรึกษา และคาใชจายในการ
สงออก อยางไรก็ตาม คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหาก
พิจารณาอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารเทียบกับยอดขาย ปรากฏวามีอัตราสวนที่ลดลงเหลือ
รอยละ 6.04 เทียบกับรอยละ 6.22 ในป 2546 ซึ่งอัตราสวนดังกลาวต่ําสุดตั้งแตป 2540 และลดลงตอเนื่อง
ทุกปนับตั้งแตป 2544
ดอกเบี้ยจาย : ในระหวางป 2547 บริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียน และใชเปนเงินทุนในการซื้อหุนของ UFC โดย ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจาก

37

ธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 495.00 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ 265.19 ลานบาท สงผลใหมีภาระ
ดอกเบี้ยจายในป 2547 เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 10.67 ลานบาท
กําไร
กําไรขั้นตน : จากภาวะการแขงขันที่รุนแรงทั้งในสวนของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบและโรงงานกลั่นน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ ประกอบกับ ความผันผวนของราคาผลปาลมสดโดยเฉพาะในไตรมาส 4 สงผลใหราคาวัตถุดิบ
ปรับตัวสูงขึ้น โดยในป 2547 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการขาย อยูที่รอยละ
7.18 ลดลงจากป 2546 ที่รอยละ 12.01 เนื่องจากสภาพการแขงขันในตลาดจะเปนการแขงขันทางดานราคา
เปนหลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ถึงแมวาบริษัทจะสามารถจําหนายสินคา
ในเชิงปริมาณไดเพิ่มขึ้น แตยังคงไมสามารถชดเชยการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายได จึงทําใหในป 2547 บริษัท
มีกําไรขั้นตน 304.89 ลานบาท ลดลงจาก 401.20 ลานบาท ในป 2546 สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทยอยในป 2547 มีอัตรากําไรขั้นตนเทียบกับรายไดจากการขาย อยูที่รอยละ 14.44
กําไรจากการดําเนินงาน : ในป 2547 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 81.90 ลานบาท ลดลงจากป 2546
รอยละ 59.49 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.99 ในขณะที่รายไดจากการขาย
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 27.03 สงผลใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทียบกับรายไดจากการขาย อยูที่รอยละ
1.93 ลดลงจากป 2546 ที่รอยละ 6.05 ทั้งนี้ในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน
เทียบกับรายไดจากการขาย อยูที่รอยละ 5.03
กําไรสุทธิ : ป 2547 บริษัทมีกําไรสุทธิ 134.15 ลานบาท ลดลง 82.76 ลานบาท จากป 2546 คิดเปนรอยละ
38.15 โดยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมอยูที่รอยละ 3.07 ลดลงเชนเดียวกันเมื่อเทียบกับรอยละ 6.35 ในป
2546 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับตัวลดลงของกําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 59.49 ถึงแมวาบริษัทจะมี
รายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 26.77 แตยังคงไมสามารถชดเชยกําไร
จากการดําเนินงานที่ขาดหายไปได สําหรับอัตรากําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยในป 2547 อยูที่รอยละ
2.61
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2547 บริษัทมีกําไรสุทธิตอหุน 0.18 บาท (คํานวณจาก จํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 738 ลานหุน) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2547 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิน 36.90 ลาน
บาท และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 26 เมษายน 2548 เปนลําดับตอไป มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2547 ในอัตราหุนละ 0.025 บาท เปนจํานวนเงิน 18.45
ลานบาท รวมเปนเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2547 หุนละ 0.075 บาท เปนจํานวนเงิน 55.35
ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.26 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ การจายเงินปนผลยังคงดําเนินไปตามนโยบายที่บริษัท
กําหนดวาจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากชําระภาษีแลว
ในแตละป
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มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มูลคาตาม
บัญชีตอหุน เทากับ 1.71 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 738 ลานหุน) ในขณะ
ที่ป 2546 มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 1.67 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ
73.8 ลานหุน และปรับปรุงมูลคาที่ตราไว (Par Value) จาก 10 บาท เปน 1 บาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547)
14.1.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย ณ สิ้นป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 3,718.73 ลานบาท ทั้งนี้หาก
พิจารณาเฉพาะมูลคาสินทรัพยของบริษัท ณ สิ้นป 2547 เทากับ 2,746.69 ลานบาท สูงขึ้นรอยละ 40.13 เมื่อเทียบกับ
ป 2546 โดยมีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียน รอยละ 46.35 ของสินทรัพยรวม ซึ่งมีสัดสวนลดลงเล็กนอย เมื่อเทียบ
กับ รอยละ 47.16 ในป 2546 อยางไรก็ตาม บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนสูงขึ้น รอยละ 37.70 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
สินคาคงเหลือ และลูกหนี้การคา นอกจากนี้สินทรัพยไมหมุนเวียนก็สูงขึ้นเชนเดียวกัน โดยมีอัตราสูงขึ้นรอยละ 42.30
โดยสวนใหญมีสาเหตุหลักจากการเพิ่ม ขึ้นของเงินลงทุนใน UFC และงานระหวางกอสรางโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตเนยเทียมและไขมันผสม และโครงการขยายกําลังการผลิตน้ํามันปาลมดิบ ซึ่ง
ไดรับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเรียบรอยแลว
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร : ณ สิ้นป 2547 มีจํานวน 56.93 ลานบาท คิดเปน รอยละ 2.07 ของ
สินทรัพยรวม ซึ่งมีสัดสวนลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 ที่มีสัดสวน รอยละ 2.38 ของสินทรัพย
รวม หรือมีจํานวน 46.61 ลานบาท อยางไรก็ตามในป 2547 ยังคงมีจํานวนเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
เพิ่มขึ้น 10.33 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.16 เทียบกับป 2546
ลูกหนี้การคา : ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 455.34 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 16.58 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2546 ซึ่งมียอดสุทธิ 301.74 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 15.39 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 153.61 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของยอดขายในชวงปลายป 2547 ซึ่งครบกําหนดระยะเวลาชําระเงินในชวงตนป 2548 ทําใหในป 2547
บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 33 วัน เทียบกับป 2546 ที่ 30 วัน แตหากพิจารณาลูกหนี้
การคาของบริษัทที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน และเช็ครับลงวันที่ลวงหนา จะเห็นวามีสัดสวนถึงรอยละ 99.28 ของ
ลูกหนี้การคาสุทธิ
สินคาคงเหลือ : สิ้นป 2547 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิ 758.07 ลานบาท คิดเปน รอยละ 27.60 ของ
สินทรัพยรวม สูงขึ้นรอยละ 32.02 จากป 2546 ซึ่งมีสินคาคงเหลือสุทธิ 574.19 ลานบาท ทั้งนี้สวนใหญเปน
การเพิ่มขึ้นของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
ประเทศพมาในไตรมาสที่ 4 ของป 2547 ทําใหการคาชายแดนทั้งหมดหยุดชะงัก สงผลใหในชวงเวลา
ดังกลาวบริษัทไมสามารถสงสินคาไปขายยังประเทศพมาตามที่ไดวางแผนไว นอกจากนั้น บริษัทไดมีการตั้ง
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาจํานวน 10.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.72 ลานบาท จากป 2546 ซึ่งมีจํานวน 1.10
ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาตลาดของน้ํามันปาลมลดลง
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น : สิ้นป 2547 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ ซึ่งเปนเงินลงทุนในกองทุนรวม 0.62
ลานบาท ลดลง 0.35 ลานบาท จากป 2546 คิดเปนลดลงรอยละ 36.10 เนื่องจากมีการตั้งสํารองเผื่อการลด
มูลคาของเงินลงทุนดังกลาวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทยอย : ในป 2547 บริษัทไดเขาลงทุนซื้อหุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
(UFC) ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตและจําหนาย ผักผลไมกระปอง และน้ําผลไมกระปอง ภายใตเครื่องหมายการคา
ยู เอฟ ซี (UFC) และอื่นๆ ในสัดสวนรอยละ 96.79 เปนจํานวนเงิน 395 ลานบาท
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีมูลคาสุทธิของ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร
และอุปกรณ จํานวน 460.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.78 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 47.12 ลานบาท หรือ
รอยละ 11.39 เมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งมีมูลคาสุทธิ 413.74 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากในป 2547 บริษัทอยูใน
ระหวางดําเนินการกอสราง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตเนยเทียมและไขมันพืช
ผสม จากระบบ Manual สูระบบ Automation อีกทั้งโครงการขยายกําลังการผลิตน้ํามันปาลมดิบของโรงงาน
ที่จังหวัดตรัง จาก 45 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง เปน 60 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง อยูในชวงเริ่มตนของการ
กอสรางเชนเดียวกัน โดยทั้ง 2 โครงการดังกลาวไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI เรียบรอยแลว
แหลงที่มาของเงินทุน ณ สิ้นป 2547 สวนของหนี้สินของบริษัทและบริษัทยอยมีมูลคา 2,147.64 ลานบาท
และสวนผูถือหุน 1,571.09 ลานบาท (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน 127.61 ลานบาท) คิดเปนสัดสวนเทากับ 57.75 : 42.25
ตามลําดับ และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน 1.37 เทา ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะในสวนของบริษัท ณ สิ้นป 2547
ประกอบดวย สวนของหนี้สิน 1,486.76 ลานบาท และสวนผูถือหุน 1,259.93 ลานบาท (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน
127.61 ลานบาท) คิดเปนสัดสวนเทากับ 54.13 : 45.87 ตามลําดับ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนอยูที่ 1.18
เทา ปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.58 เทา ในป 2546 ซึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้ :หนี้สิน : ณ สิ้นป 2547 บริษัทมียอดเงินกูยืมระยะสั้นคงเหลือจากธนาคาร 665.00 ลานบาท และเงินกูยืม
ระยะยาว 572.50 ลานบาท (นับรวมสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) เพิ่มขึ้น
495.00 ลานบาท และ 302.50 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทไดใชเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ สําหรับเงินกูยืมระยะยาวนั้นบริษัทใชเพื่อเปนแหลงเงินทุนในการซื้อหุนของ
UFC
สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีสวนผูถือหุน 1,259.93 ลานบาท (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน 127.61 ลาน
บาท) ทั้งนี้ในป 2547 ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินของหุนทุนซื้อคืน เมื่อเทียบกับป 2546 อยางไรก็ตาม
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทปรับลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par
Value) จาก 10 บาท เปน 1 บาท สงผลใหบริษัทมีหุนทุนซื้อคืนจํานวน 82.00 ลานหุน หรือรอยละ 10.00
ของทุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ในราคาเฉลี่ยหุนละ 1.56 บาท คิดเปนมูลคา 127.61 ลาน
บาท เทากับป 2546
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14.1.3 สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2547 บริษัทมีสภาพคลองทางการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2546 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น 10.33 ลานบาท จาก 46.61 ลานบาท ในป 2546 เปน 56.93 ลานบาท ในป 2547 โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้:ในป 2547 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
ดําเนินงานจํานวน 290.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 ซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 41.57 ลานบาท โดยมี
สาเหตุหลักดังนี้:-

-

-

-

การปรับตัวลดลงของกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
จํานวน 111.86 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2546 เนื่องมาจากการลดลงของกําไรสุทธิ 82.76 ลานบาท
ในขณะที่คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคา, สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย และ
กําไรจากการขายที่ดิน เพิ่มขึ้น 9.72 ลานบาท, 17.26 ลานบาท และ 22.20 ลานบาทตามลําดับ
มูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 32.02 จากป 2546 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณของ
สินคาสําเร็ จรูปและสินค าระหวางผลิตในชวงปลายป ประกอบกั บ ในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2547
บริษัท ไมสามารถสงสินคาไปขายยังประเทศพมาตามที่ไ ดวางแผนไว สงผลใหมีเงินสดใชไ ปสูงถึง
193.60 ลานบาท ในป 2547
บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50.91 จากป 2546 เนื่องจากบริษัทมีการขายสินคาใหกับ
ลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมจํานวนมากในชวงปลายป 2547 สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 151.90 ลาน
บาท
ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีเจาหนี้การคาลดลง โดยสวนใหญเปนการปรับลดลงของเจาหนี้การคาวัตถุดิบ
ซึ่งครบตามกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ สงผลใหมีเงินสดใชไป 22.37 ลานบาท ในป 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2547 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน
จํา นวน 386.03 ลา นบาท เปรียบเทียบกับป 2546 ที่มีก ระแสเงินสดสุ ทธิใ ชไ ปจํานวน 256.27 ลา นบาท เพิ่ม ขึ้ น
129.76 ลานบาท คิดเปน รอยละ 50.63 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้:-

-

การเขาลงทุนซื้อหุนของ UFC รอยละ 96.79 สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 395 ลานบาท
ในป 2547 บริษัทไดเริ่มดําเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตเนยเทียมและ
ไขมันผสม จากระบบ Manual สูระบบ Automation ที่โรงงานบางปู อีกทั้งอยูในชวงเริ่มตนโครงการ
ขยายกําลังการผลิตน้ํามันปาลมดิบจาก 45 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง เปน 60 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง
ที่โรงงานจังหวัดตรัง นอกจากนั้น บริษัทไดมีการเปลี่ยน Server สําหรับระบบคอมพิวเตอร เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจ สงผลใหมีเงินสดใชไปสูงถึง 102.03 ลานบาท ในป 2547
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 39.42 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2546
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2547 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 686.80 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 ซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจํานวน 266.02 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก
ดังนี้:-

ในระหว า งป 2547 บริ ษัท มี ก ารกู ยืม เงิ น ระยะสั้ นเพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 495.00 ลา นบาท เพื่ อ เปน เงิ น ทุ น
หมุนเวียน
บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 395 ลานบาท เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการซื้อหุน UFC
ในระหวางป 2547 บริษัทมีการชําระเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 92.50 ลานบาท
ในระหวางป 2547 บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลลดลง 38.29 ลานบาท เปรียบเทียบกับป
2546

14.1.4 อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : ลดลงจาก 1.74 เทา ในป 2546 เปน 1.24 เทา
ในป 2547 เนื่องจากในป 2547 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 94.12 ในขณะที่มีสินทรัพย
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น รอยละ 37.70 โดยหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจาก
ธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 495.00 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ
สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สนิ หมุนเวียน 1.33 เทา ในป 2547
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : ลดลงจาก 0.66 เทา ในป 2546 เปน 0.50 เทา ในป
2547 เนื่ อ งจากในป 2547 บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราที่ สู ง กว า การเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย
คลองตัว โดยหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร สงผลใหหนี้สิน
หมุนเวียนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป 2546 รอยละ 94.12 ถึงแมวาสินทรัพยคลองตัวจะเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 47.06
ก็ตาม ทั้งนี้สินทรัพยคลองตัวที่เพิ่มขึ้น สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาในชวงปลายป 2547
สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน 0.52 เทา ในป 2547
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : ลดลงจาก รอยละ 12.47 ในป 2546 เปน รอยละ 5.70 ในป
2547 เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง รอยละ 38.15 ในขณะที่มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น รอยละ 40.13
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : ลดลงจาก รอยละ 17.85 ในป 2546 เปน รอยละ 10.74 ในป
2547 ทั้งนี้เนื่องจากกําไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงรอยละ 38.15 ในขณะที่สวนผูถือหุน (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน)
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.83 จากป 2546
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : เพิ่มขึ้นจาก 0.58 เทา ในป 2546 เปน 1.18 เทา ในป 2547 เนื่องจาก
การที่บริษัทไดซื้อหุนของ UFC โดยมีแหลงเงินทุนมาจากเงินกูยืมจากธนาคาร อีกทั้งบริษัทมีเงินกูยืมระยะ
สั้ น จากธนาคารเพิ่ม ขึ้ น เพื่อ ใชเ ป น เงิ น ทุน หมุน เวีย นในการซื้ อวั ต ถุ ดิบ สํา หรับ บริษั ท และบริ ษั ทย อ ยมี
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน 1.37 เทา ในป 2547
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ในป 2547 บริษัทมีอัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้
การคา เทากับ 10.93 เทา ลดลงจาก 11.86 เทา ในป 2546 สงผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 33
วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งอยูที่ประมาณ 30 วัน เนื่องจากในชวงสิ้นป 2547 บริษัทมีการขายสินคา
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ใหกับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งจะครบกําหนดชําระเงินในชวงตนป 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเนน
เรื่องระบบการจัดการและการควบคุมการปลอยเครดิตใหแกลูกคามาโดยตลอด และไมมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการขายเครดิตใหแกลูกคาอยางมีนัยสําคัญจากป 2546
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ในป 2547 บริษัทมีอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคา
สําเร็จรูป เทากับ 24.48 เทา ลดลงจาก 31.76 เทา ในป 2546 สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 15 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งอยูที่ประมาณ 11 วัน เนื่องจากในชวงไตรมาสสุดทายของป
2547 บริษัทไมสามารถสงสินคาออกไปขายยังประเทศพมาตามที่ไดเตรียมการไว ซึ่งมีสาเหตุจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศพมา และทําใหการคาชายแดนทั้งหมดหยุดชะงัก สงผลให ณ สิ้นป
2547 บริษัทมีสินคาสําเร็จรูป เพิ่มขึ้นถึง รอยละ 102.50 เทียบกับป 2546
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : ในป 2547 บริษัทมีอัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้
การคา เทากับ 25.11 เทา เพิ่มขึ้นจาก 15.19 เทา ในป 2546 มีผลใหระยะเวลาชําระหนี้การคาเฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 14 วัน ลดลงจาก 24 วัน ในป 2546 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบในชวงปลายเดือนธันวาคม
2547 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2546 ทําใหยอดเจาหนี้การคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2547 ลดลงจาก 168.20 ลานบาท
ในป 2546 เปน 145.60 ลานบาท ในป 2547
14.1.5 รายจายลงทุน
ในป 2547 บริษัทอยูในระหวางปรับปรุงระบบการผลิตของผลิตภัณฑเนยเทียมและไขมันพืชผสม
จากระบบ Manual สูระบบ Automation โดยมีการกอสรางปรับปุรงอาคารเพิ่มเติม รวมทั้งจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
ตางๆ ที่ใชในโครงการ ทั้งนี้ไดเริ่มทดลองเดินเครื่องแลวในปลายป 2547 โครงการดังกลาวไดรับสิทธิประโยชนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 11
กุ ม ภาพั น ธ 2547 นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ก ารสร า ง Tank เพิ่ ม ขึ้ น ที่ โ รงงานจั ง หวั ด ตรั ง เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณธุ ร กิ จ ที่
กําลังขยายตัว อีกทั้งบริษัทไดจัดซื้อ Computer Server เครื่องใหม ที่สามารถรองรับปริมาณขอมูลที่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศของบริษัทยอยมาใชระบบ SAP ซึ่งเปนระบบเดียวกับบริษัท
แผนรายจายลงทุน
ในป 2548 บริษัทมีแผนขยายกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ จากเดิม 45 ตันผล
ปาลมสดตอชั่วโมง เปน 60 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง โครงการดังกลาวไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547
โดยมีงบลงทุน ประมาณ 45.43 ลานบาท
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14.2 ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
แนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ยังคงขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของตนทุนการผลิต โดยราคาน้ํามันปาลมยังคงขึ้นกับปริมาณผลผลิตในประเทศและราคาตลาดโลกที่ไม
แนนอน การปรับตัวสูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุ ต่ํา
กวา 5 ลิตรลงมา ซึ่งถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน นอกจากนี้แนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบ สงผลใหมกี ารแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผลไปยัง
ตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลมดิบที่สูงขึ้น ดังนั้น อาจทําใหบริษัทมีแนวโนมที่จะมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นได
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติแลว การเปด
เสรีนําเขาน้ํามันปาลมตามเงื่อนไขของ AFTA ยังนับเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม โดยการเปดเสรี AFTA สงผลใหมีการปรับลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 นั้นจะ
ผลักดันใหน้ํามันปาลมดิบในประเทศมีตนทุนสูงกวาราคาตลาดโลกไดไมเกิน รอยละ 5 ดังนั้นผูประกอบการตอง
ปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได อยางไรก็ตาม ในปที่ผานมา รัฐบาลยังไมไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนภายใตขอตกลงการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน สงผลตอการบริหารจัดการ
วัตถุดิบในชวงปาลมขาดแคลน ทําใหโรงกลั่นน้ํามันปาลมไมสามารถใชกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่ ซึ่งสงผลตอตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ปจจัยดานการใชน้ํามันปาลมมาเปนสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งกําลังมีการพัฒนาและศึกษา
กันอยางกวางขวาง และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการนําเขาและสงออกน้ํามันปาลม ก็มีแนวโนมที่จะ
สงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเชนเดียวกัน

14.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ในรอบป
บัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 2,597,500 บาท
2) คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทยอยไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ซึ่งไดแก การตรวจสอบ
กิจการที่ไดรับ BOI เพื่อใชในการยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอย ในรอบปบัญชีที่ผานมาเปน
จํานวนเงินรวม 70,000 บาท
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15.

งบการเงิน
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2547 และ 2546

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถ ือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ล่ําสูง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูร ับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูร ับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวน
เงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินทีเ่ ปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามทีค่ วรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รุทร เชาวนะกวี
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3247
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ : 22 กุมภาพันธ 2548

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2547

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546

2547

2546

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

195,464,385

202,493,721

56,932,578

46,605,594

1,212,315

1,520,975

979,245

1,533,604

587,064,455

300,331,866

454,363,133

300,201,777

588,276,770

301,852,841

455,342,378

301,735,381

1,220,340,116

597,298,373

758,065,439

574,188,336

14,348,894

5,061,300

2,627,252

1,921,911

2,018,430,165

1,106,706,235

1,272,967,647

924,451,222

-

-

1,011,803,085

620,634,249

ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอื่น - สุทธิ

4, 5
4

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

6

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสีย

7

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

8

14,137,750

15,136,707

617,750

966,707

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

9

1,315,405,899

983,193,512

460,860,528

413,739,745

109,481,612

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่สูงกวาราคาตามบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใช

259,689,887
10

139,471,989

900,000

-

-

-

689,293

308,659

441,022

268,859

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

1,700,304,441

1,138,110,867

1,473,722,385

1,035,609,560

รวมสินทรัพย

3,718,734,606

2,244,817,102

2,746,690,032

1,960,060,782

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2547

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546

2547

2546

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

11

981,247,907

170,000,000

665,000,000

170,000,000

25,065,454

28,500,085

เจาหนี้การคา
บริษัทยอย

5

บริษัทอื่น

-

-

206,857,881

148,093,200

120,534,399

139,695,216

206,857,881

148,093,200

145,599,853

168,195,301

156,210,000

77,142,857

114,450,000

77,142,857

30,119,879

29,956,141

25,423,786

25,376,626

9,274,857

30,905,929

6,577,507

20,393,968

คาใชจายคางจาย

82,935,719

40,435,021

29,609,371

25,328,293

รายไดรับลวงหนา

12,460,095

18,980,334

12,460,095

18,980,334

อื่น ๆ

37,053,004

25,549,109

29,591,987

24,530,776

141,723,675

115,870,393

78,238,960

89,233,371

1,516,159,342

541,062,591

1,028,712,599

529,948,155

12

615,630,000

192,857,143

458,050,000

192,857,143

13

15,308,000

-

-

-

545,195

-

-

-

รวมเจาหนี้การคา
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

12

เงินปนผลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

631,483,195

192,857,143

458,050,000

192,857,143

2,147,642,537

733,919,734

1,486,762,599

722,805,298

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2547

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546

2547

2546

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2546 : หุนสามัญ 82,000,000 หุน
820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

241,970,265

241,970,265

241,970,265

241,970,265

8

-3,092,259

-2,312,417

-3,092,259

-2,312,417

14

68,054,254

61,346,664

68,054,254

61,346,664

ยังไมไดจัดสรร

260,608,073

243,863,872

260,608,073

243,863,872

รวมสวนของผูถือหุน

1,387,540,333

1,364,868,384

1,387,540,333

1,364,868,384

-127,612,900

-127,612,900

-127,612,900

-127,612,900

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ

1,259,927,433

1,237,255,484

1,259,927,433

1,237,255,484

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

311,164,636

273,641,884

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

1,571,092,069

1,510,897,368

1,259,927,433

1,237,255,484

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

3,718,734,606

2,244,817,102

2,746,690,032

1,960,060,782

0

0

0

0

15

มูลคาหุนละ 10 บาท)
สวนเกินมูลคาหุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

16

หัก : หุนทุนซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547

2546

2547

2546

5,080,922,567

3,489,381,474

4,244,418,010

3,341,302,776

23,472,548

81,773,265

64,507,378

รายได
รายไดจากการขาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

7

-

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร

24,350,569

869,809

22,201,930

835,282

รายไดอื่น

25,821,470

14,090,821

14,770,820

11,460,593

5,131,094,606

3,527,814,652

4,363,164,025

3,418,106,029

4,347,198,843

2,955,547,171

3,939,531,841

2,940,102,183

516,284,472

252,422,723

256,310,914

207,666,017

11,803,000

7,147,250

3,653,000

3,671,250

4,875,286,315

3,215,117,144

4,199,495,755

3,151,439,450

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

255,808,291

312,697,508

163,668,270

266,666,579

ดอกเบี้ยจาย

-33,368,835

-5,910,284

-16,580,522

-5,910,284

-31,659,728

-61,600,423

-12,935,957

-43,840,605

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย

190,779,728

245,186,801

134,151,791

216,915,690

กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย

-56,627,937

-28,271,111

กําไรสุทธิสําหรับป

134,151,791

216,915,690

134,151,791

216,915,690

0.18

0.29

0.18

0.29

738,000,000

738,000,000

738,000,000

738,000,000

รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ

17

รวมคาใชจาย

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

18

-

-

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2547

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546

2547

2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไรสุทธิ

134,151,791

216,915,690

134,151,791

216,915,690

133,141,850

82,126,202

49,358,571

49,026,697

15,434,490

6,219,711

ปรับรายการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยถาวร
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน

-

-

-

-23,472,548

-81,773,265

-64,507,378

2,947,103

-19,925

-1,733,438

-19,925

31,808,275

6,485,536

9,721,944

-32,085

7,194,201

-

15,308,000

-

1,926,317
-

-

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว

-

-1,089,930

-

-1,089,930

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-288,603

-

-288,603

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดบัญชีสินทรัพยถาวร

-24,350,569

886,232

-22,201,930

920,760

444,319

173,961

-206,047

173,961

56,627,937

28,271,111

-

-

372,707,397

316,207,437

89,243,943

201,099,187

86,103

58,828

554,359

-560,396

ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น

-147,145,175

-35,273,371

-152,450,807

-61,074,609

สินคาคงเหลือ

-346,331,798

-156,481,713

-193,599,047

-138,227,835

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

4,665,771

759,394

-705,341

63,437

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

1,395,709

319,236

-172,163

201,500

15,640,405

-3,434,631

15,640,405

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

-

เจาหนี้การคาบริษัทอื่น

-37,025,955

-64,321,273

-18,931,881

-66,609,145

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-21,264,928

518,912

-10,947,251

7,897,762

-172,912,876

77,427,855

-290,442,819

-41,569,694

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2547

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2546

2547

2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว

-

92,188,489

-

92,188,489

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

1,305,675

-

1,305,675

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

34,693,280
-

-10,098,560

25,822,494
-

841,122
-10,098,560

-206,947,254

-406,497,756

-374,214,693

3,543,617

96,671,300

57,249,894

-161,098,729

-73,688,052

-102,026,235

-23,545,019

-518,744,038

-192,102,550

-386,030,197

-256,273,092

560,252,001

170,000,000

495,000,000

170,000,000

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น

395,000,000

370,000,000

395,000,000

370,000,000

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว

-110,942,611

-100,000,000

-92,500,000

-100,000,000

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
ซื้ออุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

-392,338,589

1,593,535

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

หุนทุนซื้อคืนเพิ่มขึ้น
เงินปนผลจาย

-

-24,995,570

-

-24,995,570

-159,681,812

-176,266,564

-110,700,000

-148,986,600

684,627,578

238,737,866

686,800,000

266,017,830

-7,029,336

124,063,171

10,326,984

-31,824,956

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

202,493,721

78,430,550

46,605,594

78,430,550

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

195,464,385

202,493,721

56,932,578

46,605,594

ดอกเบี้ยจาย

36,424,065

5,819,985

14,711,554

5,819,985

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

57,760,878

82,217,191

26,810,680

52,328,224

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
เงินสดจายระหวางปสําหรับ :-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ขาดทุนที่ยัง

หมายเหตุ

กําไรสะสม

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

14

-

-

-

-

เงินปนผลจาย

19

-

-

-

-

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น

-

-

-

820,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

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)

-

-

-

(779,842)

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

-

-

(779,842)

(6,707,590)

-

-

-

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย

14

-

-

-

-

เงินปนผลจาย

19

-

-

-

-

-

(110,700,000)

-

-

(110,700,000)

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

-

-

-

134,151,791

-

-

134,151,791

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

820,000,000

241,970,265

-

(3,092,259)

6,707,590

68,054,254

260,608,073

(127,612,900)

37,522,752

37,522,752

311,164,636

1,571,092,069

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ขาดทุนที่ยัง

หมายเหตุ

กําไรสะสม

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

14

-

-

-

-

เงินปนผลจาย

19

-

-

-

-

-

-

-

-

กําไรสุทธิสําหรับป

820,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

241,970,265

-

(2,312,417)

-

-

-

(779,842)

50,478,971

186,802,475

-

-

-

-

10,867,693

หุนทุนซื้อคืน
(102,617,330)

รวม
1,193,582,214

(24,995,570)

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

-

(779,842)

(6,707,590)

-

-

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย

14

-

-

-

-

เงินปนผลจาย

19

-

-

-

-

-

(110,700,000)

-

(110,700,000)

-

-

-

-

-

134,151,791

-

134,151,791

กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

820,000,000

241,970,265

-

(3,092,259)

6,707,590

68,054,254

260,608,073

(127,612,900)

1,259,927,433

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ขอมูลทัว่ ไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึน้ เปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย
บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม บริษัทฯมีที่
อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) และงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยทัง้ หมด (ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “บริษทั ยอย”) ดังนี้ :ทุนชําระแลว
2546
2547
ลานบาท
ลานบาท

อัตรารอยละของการ
ถือหุนโดยบริษัทฯและ
บริษัทยอย
2547
2546
รอยละ
รอยละ

ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม จํากัด
(มหาชน)

324

324

66.29

66.29

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

350

-

96.79

-

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด

274

274

100.00

100.00

ประกอบธุรกิจทําสวนปาลม
น้าํ มัน

บริษัทยอยที่ถอื หุน โดยบริษัท
พันธศรีวิวฒ
ั น จํากัด
บริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัด

5

5

100.00

100.00

บริษัท พันธศรี จํากัด

5

5

100.00

100.00

เจาของสิทธิเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ
เจาของสิทธิเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ

60

-

58.00

-

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนียน ฟรอสท จํากัด

-1-

ประกอบธุรกิจการทําสวน
ปาลมน้าํ มันและผลิตน้าํ มัน
ปาลมดิบ
ประกอบธุรกิจผลิตและจัด
จําหนายผักและผลไมกระปอง
และเครือ่ งดื่มบรรจุกระปอง

ผลิตผักและผลไมแชแข็ง

ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัท
ยอยของบริษทั ฯและทุนเรือนหุนของบริษทั ยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
สวนเกินของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่เกินกวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
ณ วันซื้อแสดงไวเปน “สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี”
ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลรวม และตัดจําหนายภายในระยะเวลา 20 ปนบั จากวันที่ถือหุนของ
บริษัทยอย
ในเดือนเมษายน 2547 เดือนมิถุนายน 2547 และเดือนตุลาคม 2547 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จํานวนรวม 33,874,813 หุน ในราคาหุนละ 12 บาท คิดเปนอัตราสวนการถือ
หุนรอยละ 96.79 ของบริษทั ดังกลาวทําใหบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษทั ยอย งบดุลรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 จึงไดรวมงบดุลรวมของบริษทั ดังกลาว และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ไดรวมผลการดําเนินงานรวมของบริษทั นัน้ ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 บริษัทฯไดซอื้ เงินลงทุนในบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีผลใหอัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึน้ จากรอยละ 24.40
เปนรอยละ 66.29 ทําใหบริษทั ดังกลาวเปลีย่ นสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ดังนั้น งบดุลรวม
ตั้งแตวนั ที่ 31 ธันวาคม 2546 จึงไดรวมงบดุลรวมของบริษัทดังกลาว และงบกําไรขาดทุนรวมไดรวมผล
การดําเนินงานรวมของบริษัทนั้นตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2546
มูลคาสุทธิของเงินลงทุนและเงินสดจายสุทธิในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยขางตนมี
รายละเอียดดังนี้ :(หนวย : บาท)
2547
2546
สินทรัพย - สุทธิ
777,246,128 358,615,050
หนี้สิน - สุทธิ
(506,400,760) (18,769,867)
มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันซื้อ
270,845,368 339,845,183
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคา
ตามบัญชี
135,652,388 34,369,510
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
406,497,756 374,214,693
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย ณ วันซื้อ
(14,159,167) (167,267,439)
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนสุทธิ
392,338,589 206,947,254
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทยซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.1 รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของ
สินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสินคารับคืนและสวนลดแลว
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งถึง
กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนและปราศจากภาระผูกพัน
3.3

ลูกหนีก้ ารคาและคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรบั บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ มได โดยพิจารณา
จากประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล

3.4

สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลีย่ เคลื่อนที)่ หรือมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนในการผลิตและโสหุยโรงงาน
วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธถี ัวเฉลีย่ เคลื่อนที)่ และจะถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
คาเผื่อสินคาลาสมัยจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่ชํารุด ลาสมัย หรือเสื่อมสภาพ
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3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯแสดงมูลคาตามวิธีสว นไดเสีย
เงินลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯ
และบริษทั ยอยถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุตธิ รรม ซึ่งมูลคายุตธิ รรมของหลักทรัพย
จดทะเบียนคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิน้ วันทําการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย บริษัทฯและบริษทั ยอยรับรูก ารเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนรายการแยก
ตางหากในสวนของผูถ ือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลีย่ นแปลง
มูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคา
เสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธเี สนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ :ตนทุนสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
เครื่องจักร อุปกรณโรงงานและอุปกรณสวน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
ตนทุนการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันเปนยอดเงินลงทุนในการปลูกตนปาลม ซึ่งตัดจําหนาย
ตามอายุการใหผลผลิตของตนปาลม (25 ป) หรือตามอายุของสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวนที่
เหลืออยูแลวแตอยางใดจะต่าํ กวา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาลมซอมและปลูกปาลมเพิ่มเติมในพืน้ ที่ที่มีการเก็บเกี่ยว
แลวจะถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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3.7 ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาประเมินลาสุดแลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา
3.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯและบริษัทยอยไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณที่เปนขอบงชี้วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน เมื่อ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรู
รายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายของป
3.9 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถ ือหุนทัง้ หมด
หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษทั ฯจะรับรูผ ลตางเขาบัญชีสว นเกิน
มูลคาหุนทุนซือ้ คืนและหากราคาขายของหุน ทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษทั ฯจะนํา
ผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชี
กําไรสะสม
3.10 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึน้ ระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอตั รา
แลกเปลีย่ น ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ
วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลเวนแตรายการที่ได
ตกลงอัตราแลกเปลีย่ นลวงหนากับธนาคารไวจะใชอัตราที่ตกลงกันนัน้ แทน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนินงาน คาธรรมเนียมหรือสวนลด (ผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทเี่ ขาทําสัญญา
และอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา) จะถูกตั้งพักและตัดจําหนายเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนโดยวิธเี สนตรงตามอายุของสัญญา
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3.11 เครือ่ งมือทางการเงิน
บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสาร
อนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุน เงินกูยืมจากธนาคาร ลูกหนี้และเจาหนี้การคาและตราสารอนุพันธทางการเงิน ซึ่ง
นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
3.12 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหาร
กําไรสุทธิสําหรับปดว ยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป โดยไดมกี าร
ปรับจํานวนหุน สามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุน ที่ตราไวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 15 ให
ถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนไดเกิดขึ้นตั้งแตวันแรกของป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับป 2546 ไดคํานวณขึน้ ใหมเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบไดกับ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของงวดปจจุบัน
3.13 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณไว
4. ลูกหนีก้ ารคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษทั ฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คาง
ชําระดังนี้ :งบการเงินรวม
2546
2547
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3 - 6 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม

703,485
508,830
1,212,315

-6-

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

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546
922,695
56,550
979,245

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

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546

งบการเงินรวม
2546
2547
บริษัทอื่น
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
ลูกหนี้เช็คคืน
ลูกหนีก้ ารคา
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3 - 6 เดือน
- 6 - 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

30,394,462
7,443,845

19,989,654
7,544,456

30,394,462
7,443,845

19,989,654
7,544,456

550,503,156
5,352,366
2,591,899
25,171,397
621,457,125
(34,392,670)
587,064,455
588,276,770

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

420,760,057
2,328,914
429,532
2,017,965
463,374,775
(9,011,642)
454,363,133
455,342,378

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

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกีย่ วของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลง
รวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานัน้ และเปนไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ :(หนวย : ลานบาท)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
2546
2547
2546
2547
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ซื้อสินคา

คาเชารับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา

-

-

659.6

-

-

0.9

-

ราคาตามที่ระบุในสัญญาขาย
ลวงหนาโดยใชราคาตลาด ณ
วันนัน้ หรือราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

2.9

1.6

2.9

1.6

ราคาที่ตกลงรวมกัน
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289.0

นโยบายการกําหนดราคา

ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :งบการเงินรวม
2546
2547
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ล่ําสูง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอชดีเอ็ม บีเอชดี
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

464,323
452,280
295,712
1,212,315

เจาหนี้การคาบริษัทยอย
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทยอย

-

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

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546

214,821
4,389

12,629

464,323
295,712
979,245

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

25,065,454
25,065,454

28,500,085
28,500,085

6. สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล
รวม
หัก : คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2546
2547
652,198,416 137,609,066
488,527,920 415,926,842
61,135,169 22,990,431
78,656,024 28,393,945
1,280,517,529 604,920,284
(60,177,413) (7,621,911)
1,220,340,116 597,298,373
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546
215,475,897 106,408,748
488,296,268 425,206,252
39,680,552 22,990,431
25,438,956 20,687,195
768,891,673 575,292,626
(10,826,234) (1,104,290)
758,065,439 574,188,336

7. เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสว นไดเสีย
(หนวย : บาท)
เงินลงทุน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว
2547

ประกอบธุรกิจการ
ทําสวนปาลม
น้ํามันและผลิต
324,050,000
น้ํามันปาลมดิบ
บริษัท อาหารสากล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิต
(มหาชน)
จัดจําหนายผักและ
ผลไมกระปองและ
เครื่องดื่มบรรจุ
กระปอง
350,000,000
รวมเงินลงทุนในบริษัท
ยอยซึ่งบันทึกโดยวิธี
สวนไดเสีย

สัดสวนการลงทุน

2546

วิธีราคาทุน

วิธีสวนไดเสีย

เงินปนผลรับ

2547
รอยละ

2546
รอยละ

2547

2546

2547

2546

2547

2546

324,050,000

66.29

66.29

698,505,933

698,505,933

614,920,010

620,634,249

96,671,300

57,249,894

-

96.79

-

406,497,756

-

396,883,075

-

-

-

620,634,249

96,671,300

57,249,894

บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)

1,105,003,689

698,505,933 1,011,803,085

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 ในระหวางป 2547 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท อาหารสากล
จํากัด (มหาชน) จํานวน 33,874,813 หุน ในราคาหุนละ 12 บาท คิดเปนอัตราสวนการถือหุนรอยละ 96.79
ของบริษัทดังกลาว ทําใหบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
เพิ่มเติม ซึ่งมีผลใหอัตราสวนการถือหุนเพิม่ ขึ้นจากรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29 ทําใหบริษัทฯดังกลาว
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย
ในระหวางป 2547 บริษัทฯไดบันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปนจํานวน
ประมาณ 81.8 ลานบาท (2546 : 64.5 ลานบาท)
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8. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
งบการเงินรวม
2547
2546
ตราสารทุน
กองทุนเปดกําไรเพิ่มพูน
กองทุนเปดทีซีเอ็ม หุนทุน (เดิมชื่อกองทุนไทยออรคิด)
กองทุนเปดเกียรตินาคิน
หุนทุนธนาคารกรุงเทพ
รวม
หัก : ขาดทุนที่ยงั ไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

1,000,000
300,000
200,000
16,853,850
18,353,850
(4,216,100)
14,137,750

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

งบการเงินรวม
2546
2547
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สวนที่เปนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของบริษัทยอย
รวม
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นตามสวนเงินลงทุนของบริษัทฯ
และสวนของผูถอื หุนสวนนอย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546
1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
(882,250)
617,750

1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
(533,293)
966,707

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546

882,250
3,333,850
4,216,100

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

882,250
882,250

533,293
533,293

(1,123,841)
3,092,259

(904,726)
2,312,417

2,210,009
3,092,259

1,779,124
2,312,417
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
เครื่องจักรและ
อุปกรณ
เครื่อง
ตกแตง
โรงงานและ
ติดตั้งและ
สวนและ
อุปกรณ
ระบบบําบัด
สํานักงาน
น้ําเสีย

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

ที่ดิน

ตนทุนสิทธิ
การใชที่ดินปา
สงวนและการ
พัฒนาสวน
ปาลมน้ํามัน

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - บริษัทยอย
ซื้อเพิ่ม
ตีราคาลดลง
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)

154,067,273
108,011,554
11,874,950
(6,111,559)
(2,820,000)
-

450,137,861
(15,369,463)
34,437,110

385,298,249
157,128,906
1,237,987
(672,489)
4,046,996

883,286,250
279,773,797
30,970,886
(6,535,281)
5,151,980

46,661,850
27,620,970
4,793,667
(1,887,426)
12,787,085

100,590,646
40,321,362
679,479
(16,878,140)
31,260,845

75,912,208 2,095,954,337
15,554,834 628,411,423
141,809,994 191,366,963
(6,111,559)
(1,254,542) (45,417,341)
(93,494,478) (5,810,462)

31 ธันวาคม 2547

138,528,016 2,858,393,361

อาคาร
และสวน
ปรับปรุง
อาคาร

รวม

265,022,218

469,205,508

547,039,649 1,192,647,632

89,976,146

155,974,192

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสะสม - บริษัทยอย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)

-

263,728,136
20,021,697
(11,550,371)
-

216,925,073
73,173,884
22,444,333
(400)
2,319,721

507,081,975
193,556,811
75,930,041
(5,690,921)
(27,349,711)

39,614,033
22,953,838
7,036,569
(1,846,995)
271,297

70,923,660
24,525,734
15,300,128
(15,279,369)
24,758,693

-

1,098,272,877
314,210,267
140,732,768
(34,368,056)
-

31 ธันวาคม 2547

-

272,199,462

314,862,611

743,528,195

68,028,742

120,228,846

-

1,518,847,856

คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2546
เพิ่มขึ้น

14,487,948
2,457,457

-

-

1,926,317

5,267,884

-

-

14,487,948
9,651,658

31 ธันวาคม 2547

1,926,317

5,267,884

-

-

24,139,606

75,912,208

983,193,512

16,945,405

-

-

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

139,579,325

186,409,725

168,373,176

376,204,275

7,047,817

29,666,986

31 ธันวาคม 2547

248,076,813

197,006,046

232,177,038

447,193,120

16,679,520

35,745,346

138,528,016 1,315,405,899

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวม
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2546

82,126,202

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2547
หัก : คาเสื่อมราคากอนวันที่ซื้อบริษัทยอย

140,732,768
7,590,918
133,141,850
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(หนวย : บาท)

อาคารและ
ที่ดิน

สวนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
อุปกรณโรงงาน
ติดตั้ง
และระบบบําบัด และอุปกรณ
น้ําเสีย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2546
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)

30,758,625
(2,820,000)
-

232,061,487
16,000
876,947

607,374,947
12,205,628
(6,233,071)
9,735,202

27,101,883
1,347,578
(245,763)
701,939

29,621,188
563,084
(2,580,247)
-

552,246
87,893,945
(11,314,088)

927,470,376
102,026,235
(11,879,081)
-

31 ธันวาคม 2547

27,938,625

232,954,434

623,082,706

28,905,637

27,604,025

77,132,103

1,017,617,530

-

131,235,573
8,523,128
-

340,485,302
35,017,036
(5,438,639)

23,332,903
1,852,056
(239,633)

18,676,853
3,966,351
(2,580,245)

-

513,730,631
49,358,571
(8,258,517)

31 ธันวาคม 2547

-

139,758,701

370,063,699

24,945,326

20,062,959

-

554,830,685

คาเผื่อการดอยคาป 2547

-

-

-

-

-

1,926,317

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

30,758,625

100,825,914

266,889,645

3,768,980

10,944,335

552,246

413,739,745

31 ธันวาคม 2547

27,938,625

93,195,733

251,092,690

3,960,311

7,541,066

77,132,103

460,860,528

คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย

1,926,317

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2546

49,026,697

2547

49,358,571

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้นประมาณ 23,170 ไร โดยมีเอกสารแสดงสิทธิตาม
กฎหมายเปนโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อนื่ ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) รวมพื้นที่ประมาณ
9,418 ไร สวนที่เหลือบริษัทยอยดังกลาวไดรับโอนการครอบครองมาโดยไมมีเอกสารแสดงสิทธิตาม
กฎหมาย
บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรสวนใหญไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่
บริษัทยอยไดรับจากธนาคารรวมถึงหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษทั ยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว
แตยงั ใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจาํ นวนประมาณ 525 ลานบาท
(2546 : 338 ลานบาท) เฉพาะของบริษทั ฯมีจํานวนประมาณ 237 ลานบาท (2546 : 219 ลานบาท)
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10. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ จํากัดในการใช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใชไดรวมเงินฝากประจํา ซึ่ง
บริษัทยอยไดนําไปวางค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารแหงหนึ่ง
11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินกูย ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 950 ลานบาท (เฉพาะของบริษทั ฯ : 665 ลานบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยรอยละ 2.2 - 4.8 ตอป
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยค้ําประกันโดย
การจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรของบริษัทยอย
12. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาว
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
2546
2547
2546
2547
771,840,000 270,000,000 572,500,000 270,000,000
(156,210,000) (77,142,857) (114,450,000) (77,142,857)
615,630,000 192,857,143 458,050,000 192,857,143

ในระหวางป 2547 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปน
จํานวนเงิน 395 ลานบาท (วงเงินกูย ืมตามสัญญามีจํานวน 420 ลานบาท) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษทั ยอย
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 เงินกูยืมนี้มีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือนรวม 9 งวด หลังจาก 1 ป
นับจากวันแรกที่มีการเบิกใชวงเงินกูดังกลาว และคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตราคงที่
(Applicable Margin)
ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปน
จํานวนเงิน 370 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 600 ลานบาท) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เพิ่มเติมตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุ 2 เงินกูย ืมนี้มกี ําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือนรวม 8 งวด หลังจาก
วันแรกที่มกี ารเบิกใชวงเงินกูด ังกลาว และคิดดอกเบีย้ ในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ (Applicable
Margin) ภายในระยะเวลาทีต่ กลงไวกับธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูย ืมมียอดคงเหลือจํานวน
177.5 ลานบาท (2546 : 270 ลานบาท)
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บริษัทยอยไดเขาทําสัญญากูย ืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศและสาขาของธนาคาร
ตางประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงิน 235 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 235 ลานบาท) โดยคิด
ดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 5.25 - 5.75 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูย ืมมียอดคงเหลือจํานวน 199.34
ลานบาท เงินกูย ืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจดจํานองทีด่ ินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรของ
บริษัทยอย
ภายใตสัญญากูยืมดังกลาวไดกําหนดขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามปกติของธนาคาร ซึ่ง
รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลและการกอภาระผูกพันตอสินทรัพยเวนแตจะไดรับความยินยอมจาก
ผูใหกู เปนตน
13. สํารองเผือ่ คาเชาที่ดิน
ในป 2544 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับแจงจากสํานักงานธนารักษจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด
กระทรวงการคลังวา ทีด่ ินเนื้อที่ประมาณ 8,600 ไรที่บริษัทยอยไดรับสัมปทานจากกรมปาไมใหเขาทํา
ประโยชนนนั้ เปนที่ดินราชพัสดุซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และไดแจงใหบริษทั ยอยใหความรวมมือในการทําสัญญาเชา นับแตวนั ที่ 1 มกราคม 2544 และ
ใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 ดวย ปจจุบนั บริษทั ยอยดังกลาวกําลังอยูระหวางการ
เจรจากับหนวยราชการที่เกีย่ วของ อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินดังกลาวไว
แลวในปปจจุบัน
14. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
ในระหวางป 2547 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนประมาณ 6.7 ลาน
บาท (2546 : 10.9 ลานบาท)
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15. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมตั ิใหมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหหุนสามัญสําหรับ
ทุนจดทะเบียน ทุนออกจําหนายและชําระแลวของบริษทั ฯจํานวน 820 ลานบาท มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจาก 82
ลานหุนเปน 820 ลานหุน
บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนและมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 และไดปรับจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
มูลคาที่ตราไวในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และปรับปรุงกําไรตอ
หุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ดวยเชนกัน
16. หุนทุนซื้อคืน

จํานวนหุนทุน (หุน)
ราคาเฉลี่ยตอหุน (บาท)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
2546
2547
2546
2547
82,000,000
8,200,000 82,000,000
8,200,000
1.56
15.56
1.56
15.56

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 นับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิน้ แตตองไมเกิน 3 ป)
ในกรณีที่บริษทั ฯจําหนายหุนไมหมดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด บริษัทฯจะลดทุนทีอ่ อกและชําระแลวลง
โดยวิธีตัดหุนทุนที่ซื้อคืนและยังไมไดจําหนายที่เหลืออยู
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมตั ิใหมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหหุนทุนซื้อคืนของ
บริษัทฯมีจํานวนเพิ่มขึน้ จาก 8.2 ลานหุน เปน 82 ลานหุน และมีราคาเฉลี่ยเปลีย่ นแปลงจากหุนละ 15.56
บาทเปนหุนละ 1.56 บาท บริษัทฯไดปรับจํานวนหุนทุนซื้อคืนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว
ในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และปรับปรุงกําไรตอหุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ดวยเชนกัน
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ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดหารือไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหพิจารณาเรื่องการซื้อหุนคืนตามมาตรา 66/1 (2) แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาและมีความเห็นสรุปวาการซื้อหุน
คืนของบริษัท มหาชน จํากัด จะกระทําไดไมเกินวงเงินกําไรสะสมที่มีอยูและใหขอสังเกตเพิ่มเติมวาหนวย
ราชการที่เกี่ยวของควรกําหนดเปนหลักเกณฑเพื่อใหบริษทั มหาชน จํากัด ตองกันจากบัญชีกําไรสะสมเพื่อเปน
เงินสํารองโดยมีจํานวนเงินเทากับมูลคาที่ไดจายซื้อหุนคืน เงินสํารองจะคงอยูจนกวาจะมีการจําหนายหุนที่ซื้อ
คืนไดหมด หรือลดทุนที่ชําระแลวดวยหุนซื้อคืนที่จําหนายไมหมด อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบันยังไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑดังกลาวอยางเปนทางการใหมีการปฏิบัติตามหลักการขางตน
17. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของทีจ่ าย
ใหกับกรรมการบริหาร
18. ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลสําหรับปของบริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณขึ้นจากกําไรของสวนงานทีไ่ มได
รับสิทธิพเิ ศษยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหลังจากหักดวยสวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและหลังจากบวกกลับดวยคาใชจา ยที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจาย
ในการคํานวณภาษี
19. เงินปนผลจาย
ในระหวางป 2547 และ 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินปนผลจายดังนี้ :-
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บริษัทฯ
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2545
เงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง
30 มิถุนายน 2546
รวมสําหรับป 2546
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2546
เงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง
30 มิถุนายน 2547
รวมสําหรับป 2547
บริษัทยอย
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2545
เงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง
30 มิถุนายน 2546
รวมสําหรับป 2546
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2546
เงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง
30 มิถุนายน 2547
รวมสําหรับป 2547

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย

(หนวย : บาท)
อัตราหุนละ

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 3 เมษายน 2546

75,186,600

1.00

ที่ประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2546

73,800,000

1.00

148,986,600

2.00

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 16 เมษายน 2547

73,800,000

1.00

ที่ประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 13 สิงหาคม 2547

36,900,000

0.50

110,700,000

1.50

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2546

14,581,935

0.45

ที่ประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2546

81,010,750

2.50

95,592,685

2.95

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 16 เมษายน 2547

81,008,250

2.50

ที่ประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 11 สิงหาคม 2547

64,808,600

2.00

145,816,850

4.50
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20. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษทั ยอยและพนักงานไดรว มกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึน้ ภายใตการ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่
พนักงานจายสะสมและเงินทีบ่ ริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบให กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัดและของบริษัทยอยบริหารโดยธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่
ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในระหวางป 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 6.1 ลาน
บาท (2546 : 4.9 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 3.2 ลานบาท (2546 : 2.9 ลานบาท)
21. จํานวนและคาใชจา ยเกีย่ วกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท)

งบการเงินรวม
2546
2547
2,525
1,396
400,543
286,790

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547
2546
478
470
168,337
161,928

22. สิทธิพิเศษการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลม
ผลปาลม และมะพราว ทั้งนีภ้ ายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการทีไ่ ดรับการสงเสริมเปนระยะเวลาแปดปนับแต
วันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมกี ําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุ คล
สิทธิพิเศษในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคลตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1044/2537 ของบริษัท
ยอยดังกลาวไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 แตบริษัทยอยดังกลาวยังคงไดรับการลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรที่ไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมดังกลาวในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติจนถึงป 2550
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ในระหวางป 2546 บริษัทยอยดังกลาวไดรบั สิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสง เสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 เพิ่มเติม โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่
1331(2)/2546 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 สําหรับกิจการสกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง
ขนาด 30 ตัน ผลปาลมสดตอชั่วโมงจากเครื่องจักรใหม ทั้งนี้ภายใตเงือ่ นไขที่กําหนดบางประการ สิทธิ
พิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวนั ที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
รายไดของบริษัทฯและบริษทั ยอยสําหรับป 2547 และ 2546 จําแนกตามกิจการที่ไดรบั การสงเสริม
การลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดงั นี้ :(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2547
กิจกรรม
กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม
รายไดจากการขาย
ขายในประเทศ
ขายตางประเทศ
รวมรายได

136,566
136,566

3,863,409
1,080,948
4,944,357

รวม
3,999,975
1,080,948
5,080,923

2546
กิจกรรม
กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม
212,382
24,679
237,061

3,060,622
191,698
3,252,320

รวม
3,273,004
216,377
3,489,381

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2547
กิจกรรม
กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม
รายไดจากการขาย
ขายในประเทศ
ขายตางประเทศ
รวมรายได

106,977
106,977

3,578,107
559,334
4,137,441

รวม
3,685,084
559,334
4,244,418
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2546
กิจกรรม
กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม
126,636
24,679
151,315

2,998,290
191,698
3,189,988

รวม
3,124,926
216,377
3,341,303

23. หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเปนจํานวนเงินประมาณ 110.0 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 103.3
ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ฯและบริษัทยอย
24. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่สําคัญดังนี้ :24.1 ภาระผูกพันรายจายฝายทุนจากการทําสัญญาและออกใบสั่งซื้ออุปกรณรวมทั้งบริการตาง ๆ ที่
จะตองชําระในอนาคตรวมเปนจํานวนเงินประมาณ 5.0 ลานบาท และ 0.05 ลานยูโร (งบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ : 5.0 ลานบาท และ 0.05 ลานยูโร)
24.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการตาง ๆ ที่จะตองชําระในอนาคตจํานวนประมาณ 3.3 ลานบาท
และ 0.02 ลานยูโร (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 3.3 ลานบาท และ 0.02 ลานยูโร)
25. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในป 2547 บริษัทยอยไดรบั จดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เกีย่ วกับ
ปญหาทีด่ ินทับซอนกับที่ดนิ ส.ป.ก. โดยไดเขารวมปรึกษาหารือกับสํานักงาน ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2547 พรอมกับไดสงมอบเอกสารทีเ่ กีย่ วของใหเพื่อการพิจารณาแลว ผลของการพิจารณายังไมสามารถทราบ
ไดในขณะนี้
26. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายน้ํามัน
ปาลม และผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมกระปอง โดยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานทางภูมิศาสตร
เดียว คือ ประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษทั ฯและบริษัทยอย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเปนดังนี้ :-
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลิตและจําหนาย
ผักและผลไม
กระปอง
น้าํ มันปาลม
ขายใหบคุ คลภายนอก
ขายใหกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
รวมรายไดจากการขาย

4,288
660
4,948

793
793

รวม

รายการ
ตัดบัญชี

5,081
660
5,741

(660)
(660)

กําไรขัน้ ตน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
รายไดอนื่
คาใชจา ยในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุน สวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุน สวนนอย
กําไรสุทธิสาํ หรับป

รวม
2547
5,081
5,081

2546
3,489
3,489

734

534

24
26
(516)
(12)
256
(33)
(32)
191
(57)
134

24
14
(252)
(7)
313
(6)
(62)
245
(28)
217

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผลิตและจําหนาย
ผักและผลไม
น้าํ มันปาลม
กระปอง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยอนื่
สินทรัพยรวม

999
2,596
3,595

426
517
943
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รวม
1,425
3,113
4,538

รายการ
ตัดบัญชี
(819)
(819)

รวม
2547
1,425
2,294
3,719

2546
983
1,262
2,245

27. เครือ่ งมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราตางประเทศในตลาด และจากการไมปฏิบัติตามเงือ่ นไขในสัญญาโดยคูสัญญา ซึ่งบริษัทฯและ
บริษัทยอยจะพิจารณาใชตราสารอนุพันธทางการเงินที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยไมมนี โยบายทีจ่ ะถือหรือออกเครือ่ งมือทางการเงินที่เปนตราสาร
อนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ นี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดในอนาคต ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษทั ยอย บริษทั ฯและบริษทั ยอยมี
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคารและเงินกูย ืมจากธนาคาร เนื่องจากสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบีย้ ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯและ
บริษัทยอยเชื่อวาความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดในอนาคตจะไมมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
อยางเปนสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษทั ยอยมีเงินฝากกับสถาบันการเงินจํานวน
ประมาณ 76 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 45 ลานบาท) ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ รอยละ 0.25 ตอป
และบริษทั ฯมีเงินกูย ืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
11 และ 12 ตามลําดับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯและ
บริษัทยอยมีลกู หนี้และเจาหนี้เปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป เพื่อปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาของบริษัทฯที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มี
ดังนี้ :สกุลเงิน

จํานวนที่ซื้อ

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

200,000
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อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญาของจํานวนทีซ่ ื้อ
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
40.98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สนิ ที่เปนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ :-

สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ยูโร

งบการเงินรวม
สินทรัพย หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
สินทรัพย หนี้สิน

1,237,365
9,101

20,484
-

19,186
50,400

50,400

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
39.1086
53.2076

ความเสี่ยงดานสินเชือ่
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ารคาตามปกติของการดําเนิน
ธุรกิจ อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยขายสินคาหรือใหบริการกับลูกหนี้ที่มีฐานะดานการ
ชําระหนีด้ ีเปนสวนใหญ บริษัทฯและบริษทั ยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจาก
การเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้
มูลคายุตธิ รรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สนิ ทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงเชื่อวามูลคายุตธิ รรม
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี
28. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึน้ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
29. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมตั ิจากกรรมการของบริษัทฯแลว
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