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1.

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
1.1

ขอมูลจากงบการเงิน
2546

(1)

หนวย:ลานบาท
2547
2548(1)
(1)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

2,245
734
1,511

3,719
2,148
1,571

3,335
1,606
1,728

รายไดจากการขาย
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ

3,489
3,528
534
217

5,081
5,131
734
134

5,114
5,146
647
54

2546(1)

2547(1)

2548(1)

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

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

1.05 %
3.27 %
1.53 %

1.2

อัตราสวนทางการเงิน

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

1.3

ขอมูลตัวเลขตอหุน (ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)

กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน)
มูลคาตามบัญชีตอหุน
หมายเหตุ :

2546(1)

2547(1)

2548(1)

0.29 บาท(3)
0.20 บาท
0.20 บาท
1.67 บาท(2)

0.18 บาท(3)
0.15 บาท
0.075 บาท
1.71 บาท(2)

0.07 บาท(3)
0.025 บาท
0.03 บาท(4)
1.85 บาท(2)

(1)

เปนงบการเงินรวม
อัตราสวนจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
(3)
คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหลังจากการซื้อหุนคืน
(4)
ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่
1/2549 ตอไป
(2)

1

สินทรัพยรวม
(ลานบาท)
3,719

4,000
3,000
2,000

3,335

2,245
1,519

1,000

สินทรัพยรวม ลดลงรอยละ 10 เนื่องจาก:1) ลูกหนี้การคาของบริษัทลดลง เมื่อเทียบกับป 2547 ที่มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นในชวงปลายป
2) สินคาคงเหลือลดลง เนื่องจากในป 2547 มีสินคาที่ผลิต
ไวเพื่อสงออกไปประเทศพมา แตมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในประเทศพมาในไตรมาสที่ 4 ของป 2547 ทําให
ไมสามารถสงสินคาไปขายตามที่ไดวางแผนไว

0
2545

2546*

2547*

2548*

รายไดรวม
(ลานบาท)
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000

5,131

5,146

2547*

2548*

3,528
2,655

2545

2546*

กําไรสุทธิ
(ลานบาท)
250

217

200
150

134

126

100

54

50
0
2545

2546*

2547*

รายไดรวม ใกลเคียงกับปกอน โดยมีมูลคา 5.1 พันลานบาท
1) รายไดจากการขายของบริษัทลดลงรอยละ 4.61 เนื่อง
จากการปรับตัวลดลงของราคาขายเฉลี่ยตอตัน
2) จากการเขาถือหุนของ UFC ในป 2547 สงผลใหมีรายได
จาก UFC คิดเปนรอยละ 20 ของรายไดจากการขายของ
กลุมบริษัท
3) รายไดจากการขายของ UPOIC ลดลงมาก เนื่องจาก
ปจจัยลบหลายดาน

กําไรสุทธิ ลดลง 80.27 ลานบาท หรือ รอยละ 59.84 เนื่องจาก:- บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายสูงขึ้น เนื่องจากตนทุนวัตถุ
ดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
- ตนทุนขายของ UPOIC ปรับตัวสูงขึ้นมาก เนื่องจากปริมาณ
ผลปาลมสดที่ปอนเขาโรงงานลดลงมาก ทําใหไมสามารถใช
กําลังการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอตนทุนการผลิต
น้ํามันปาลมดิบที่สูงขึ้น
- อัตราดอกเบี้ยในป 2548 มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น สงผลให
กลุมบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น

2548*

*หมายเหตุ : ป 2546-2548 เปนงบการเงินรวม

2

สัดสวนหนี้สินตอทุน
(เทา)
1.50

1.37
0.93

1.00
0.49
0.50

อัตราสวนหนี้สินตอทุน ลดลงจาก 1.37 เทา ในป 2547
เหลือนอยกวา 1 เทา ในป 2548 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลใน
อดีตของปกอนๆ เนื่องจาก:- บริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมบางสวน ที่กูยืมมาเพื่อใช
เปนเงินทุนในการซื้อหุนของบริษัทยอย
- สินคาคงเหลือปรับตัวลดลง สงผลใหเงินกูยืมปรับตัวลด
ลงเชนเดียวกัน

0.27
0.00
2545

2546*

2547*

2548*

กําไรสุทธิตอหุน
(บาท)
(ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)

0.29

0.30
0.20

เนื่องจากกําไรสุทธิลดลงเหลือ 53.88 ลานบาท และ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิเพิ่มขึ้นเปน
757.59 ลานหุน สงผลใหกําไรสุทธิตอหุนลดลงเหลือ 0.07
บาทตอหุน

0.18

0.15

0.07

0.10
0.00
2545

2546*

2547*

2548*

เงินปนผลตอหุน
(บาท)
(ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)

0.30
0.20
0.20
0.10

0.075

0.10

จากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ
2549 มีมติใหจายเงินปนผลตามงวดผลการดําเนินงานใน
อัตราหุนละ 0.03 บาท เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญประ
จําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ตอไป สงผลใหมีอัตราการจาย
เงินปนผล รอยละ 42.86 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทที่กําหนดวาจะจายเงินปนผลไมต่ํากวา
รอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากชําระภาษีแลว

0.03

0.00
2545

2546*

2547*

2548*

*หมายเหตุ : ป 2546-2548 เปนงบการเงินรวม
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2.

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินธุรกิจมาถึงปที่ 31 ในป พ.ศ. 2548 ดวยความมั่นคง อันเปนผลมาจากจุด
เริ่มตนที่เปนผูผลิต และจัดจําหนายน้ํามันปาลมรายแรกของประเทศ จนถึงวันนี้ บริษัทไดผานอุปสรรคมามากมาย ซึ่งทําใหเรา
เติบโต และกาวหนา สามารถครองความเปนบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมไวไดอยางตอเนื่อง
เพื่อเปนการเสริมสรางองคกรใหกาวหนาตอไปอยางมั่นคง ยั่งยืน และปรับเปลี่ยนใหทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของ
ธุรกิจ บริษัทจึงไดพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการผลิต การตลาด และการบริการ ตลอดจน
การขยายธุรกิจในแนวดิ่ง และแนวราบ เพื่อขยายศักยภาพองคกรไปสูเปาหมายทางธุรกิจของบริษัท นั่นคือ การเปนผูนําทางการ
ตลาดในธุรกิจน้ํามันปาลม รวมทั้งธุรกิจผักผลไมกระปอง หลังจากการที่ในป 2547 บริษัทไดลงทุนซื้อหุนของบริษัท อาหารสากล
จํากัด (มหาชน) (UFC)
สําหรับในปที่ผานมา ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทไดรับผลกระทบจากผลประกอบการที่ไมดีของ UPOIC ในขณะที่
ยอดขายของทั้งกลุมบริษัทยังอยูในระดับคงที่ แมวาจะอยูภายใตภาวะการแขงขันที่รุนแรง ขาพเจาจึงมีความยินดีที่จะรายงาน
ความคืบหนาในปที่ผานมา ดังนี้
การพัฒนาดานการผลิต บริษัทไดใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงสุด จึงไดมีการลงทุนในสายการผลิตเนยเทียม และไขมันพืช โดยติดตั้งเครื่องจักรใหมระบบ
AUTOMATION อันนับเปนเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
การพัฒนาดานการตลาด บริษัทไดพัฒนาบรรจุภัณฑรูปแบบใหมที่หลากหลาย เพื่อเปนทางเลือกสําหรับลูกคา ซึ่งมีทั้งบรรจุ
ภัณฑที่ประหยัดตนทุน และบรรจุภัณฑที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไดอีก
นอกจากนี้บริษัทยังไดพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหม ซึ่งเปนน้ํามันเกรดสูง ที่ตระหนักถึงสุขภาพของลูกคา ไดแก น้ํามันคาโนลา
ความกาวหนาดังกลาวขางตน ที่มีตลอดระยะเวลากวา 3 ทศวรรษนี้ เกิดจากความสามารถ ความทุม เท และรวมมือกันของ
พนักงานบริษัททุกคน ขาพเจาจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ พนักงานล่ําสูงทุกทาน และในนามของคณะกรรมการ ขาพเจาขอ
ขอบคุณผูถือหุน พันธมิตรธุรกิจ และลูกคาผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่มีสวนชวยสนับสนุนกิจการของบริษัทดวยดีเสมอมา และ
ขาพเจามั่นใจวาบริษัทจะตองกาวหนาไปสูความสําเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป

นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ
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3.

สารจากกรรมการผูจัดการ

สรางสรรคอดีตที่มั่นคง
ตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมในป 2518 บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีการพัฒนาและเติบโต
อยางตอเนื่อง พรอมกับความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจมาตลอด 30 ปเพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพใหกับผูบริโภค โดยเฉพาะในชวง
10 ปที่ผานมา เริ่มตั้งแตการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2538 ตอมาป พ.ศ. 2543
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 410 ลานบาท เปน 820 ลานบาท จากนั้นในป พ.ศ. 2546 บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) เปนรอยละ 66.29 และในป พ.ศ. 2547 ไดลงทุนซื้อหุนของบริษัท อาหาร
สากล จํากัด (มหาชน) (UFC) ในสัดสวนรอยละ 96.79
ปจจุบัน กลุมบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ดานไดแก (1) ธุรกิจสวนปาลมและโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (โดย UPOIC และโรง
งานสกัดของบริษัทเองที่จังหวัดตรัง) (2) ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันปาลมและเนยเทียม/ไขมันพืชผสม (3) ธุรกิจการแปรรูปผักผลไม
จากการขยายธุรกิจที่กลาวไปแลวขางตนในชวง 3 ปที่ผานมา ทําใหรายไดจากการขายของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นเปนลําดับจาก
2,634 ลานบาทในป พ.ศ. 2545 เปน 3,489 ในป พ.ศ. 2546 เปน 5,081 ลานบาท ในป 2547 และในป พ.ศ. 2548 รายไดจาก
การขายยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปน 5,114 ลานบาท ซึ่งชวงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก บริษัทจึงไดมุงเนนการบริหารจัด
การภายในกลุมเปนหลัก
ในขณะที่ รายไดของทั้งกลุม คอนขางคงที่ แตค วามสามารถในการทํากําไรของกลุมก็ลดลง จากผลประกอบการที่ตกต่ําของ
UPOIC
การลงทุนในธุรกิจการแปรรูปผักผลไมของ UFC ที่ผานมาสามารถสรางรายไดใหกับกลุมประมาณรอยละ 20 ในป 2548 โดย
UFC เอง มีกําไรสุทธิ 6.88 ลานบาทในป 2548 เมื่อเปรียบเทียบกับในป 2547 ที่ขาดทุนสุทธิ 20.55 ลานบาท บริษัทฯ จึงมีสวน
แบงกําไรจาก UFC ในป 2548 ที่ 6.66 ลานบาท แตเนื่องจากผลของการตัดจําหนายคาความนิยมจํานวน 6.80 ลานบาท ทําให
บริษัทบันทึกสวนแบงผลขาดทุนสุทธิจาก UFC อยางไรก็ตาม นับวา UFC มีสัญญาณที่ดีในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และ
บริษัทฯ คาดวาในป 2549 นี้ กลุมบริษัทจะสามารถบันทึกสวนแบงกําไรสุทธิจาก UFC ได จะเห็นวาการที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจไป
ดานอื่นนอกเหนือจากการพึ่งพิงธุรกิจน้ํามันปาลมเพียงธุรกิจเดียวนั้นถือเปนการตัดสินใจที่เหมาะสม เนื่องจากในป 2548 และใน
อนาคตอันใกล ธุรกิจน้ํามันปาลมจะตองเผชิญกับปจจัยลบหลายดาน
สําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ปจจัยที่สําคัญ ที่สุดในขณะนี้ คือ การเปดเขตการคาเสรี AFTA ซึ่งควรจะเปดเสรีตั้งแตเดือน
มกราคม 2546 แลว อยางไรก็ตามการเปดเสรีดังกลาวจะทําใหราคาน้ํามันปาลมในประเทศใกลเคียงกับตลาดโลก อันจะสงผลให
บริษัทฯ สามารถนําเขาน้ํามันปาลม เพื่อใชกําลังการผลิตไดเต็มที่ และมีศักยภาพในการแขงขันสงออกสินคาไปจําหนายยังตาง
ประเทศอีกทางหนึ่ง
บริษัทมีเปาหมายที่จะเปนผูนําทางการตลาดในธุรกิจหลัก ดังนั้น ทิศทางในชวง 3 ป นับจากนี้ จะเปนชวงเวลาที่บริษัทจะเนนการ
เพิ่มศักยภาพในการทํากําไรของกลุมบริษัทฯ พรอมไปกับการควบคุมภายใน โดยใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหกลุม
บริษัทสามารถสรางฐานทางธุรกิจอาหารไดอยางมั่นคง และพรอมที่จะเติบโตไดอยางแข็งแกรง ควบคูไปกับการขยายตัวของอุต
สาหกรรมไดในระยะยาว แตสิ่งที่ขาดเสียมิไดและยังคงตองใหความสําคัญตอเนื่อง คือการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมและให
ความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางานไปพรอมๆ กับการสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร
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ดานการผลิต
ในปที่ผานมา กลุมบริษัทไดมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของทุกโรงงานใน 3 กลุมธุรกิจหลัก
(1) โรงงานสกั ดน้ํ ามัน ปาล ม ดิบ : ทั้ งของบริษั ท ฯเองที่ จังหวัด ตรัง และของบริษั ท สหอุต สาหกรรมน้ํ ามัน ปาลม จํากั ด
(มหาชน) (UPOIC) ที่จังหวัดกระบี่
(2) โรงงานผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม : ของบริษัทเองที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
(3) โรงงานผลิตผักผลไมกระปอง : ของ UFC ที่จ.นครปฐมและ จ.ลําปาง
ตลอด 5 ปที่ผานมา บริษัทมีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑและของโรงงาน จนบริษัทไดรับการรับรอง
ในดานตางๆ อาทิ HACCP, ISO 9001 : 2000, ISO 14001 และ GMP เปนตน นอกจากนี้ ลาสุดบริษัทกําลังจะไดรับการรับรอง
มาตรฐาน Kosher ซึ่งเปนระบบคุณภาพมาตรฐานดานอาหารของชาวยิว ภายในตนป 2549 ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพดานการสง
ออกของบริษัท
นอกจากนั้น กลุมบริษัทยังมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในดานโรงงานอุตสาหกรรม ดวยการเขารวมโครงการ “อนุรักษพลัง
งาน” ของกระทรวงพลังงาน และโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สําหรับในอนาคต UPOIC ยังมีแผนที่จะ
ดําเนินโครงการการผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ที่จะ
ดําเนินการรวมกับบริษัทที่ปรึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการดําเนินงานภายใตโครงการดังกลาว ยังสอดคลองกับพิธี
สารเกียวโต (Kyoto Protocol) ในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ถึงแมวาประเทศไทยจะไมมีพันธกรณีในการลด
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก แตบริษัทฯ มีความพยายามในการรวมมือแกปญหาสภาพแวดลอมใหดีขึ้นและมุงมั่นใหมี
การพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
ดานการตลาด
บริษัทไดเนนการใหบริการที่ดีและการพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันในตลาดได เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจําหนาย
โดยในปที่ผานมา บริษัทไดปรับปรุงบรรจุภัณฑสําหรับน้ํามันปาลมใหมีรูปลักษณหลากหลาย เพื่อสนองความตองการของลูกคา
แตละประเภท ไดแก บรรจุภัณฑประเภทแกลลอนพลาสติก (Jerry Can) ซึ่งลูกคาสามารถที่จะนําแกลลอนไปใชประโยชนตอ เชน
เปนภาชนะบรรจุน้ําดื่ม-น้ําใช นอกจากนั้นยังมี “หยกกลอง” (Bag in Box) และปบขนาดเล็ก (Mini Tin) เพื่อความสะดวกในการใช
งาน ซึ่งเริ่มไดรับการตอบรับเปนอยางดี
ปจจุบัน บริษัทมีแนวความคิดที่จะผลิตสินคาประเภทผลิตภัณฑอินทรีย (Organic Products) ภายใตบริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) (UFC) และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด (UNF) เพื่อเปนทางเลือกที่ดีใหกับผูบริโภค และในขณะนี้ประเทศตางๆ ไดให
ความสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะแถบอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน เนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาวมาจากระบบเกษตรกรรมที่หลีก
เลี่ยงการใชปุยเคมีสังเคราะห สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฮอรโมนที่กระตุนการเจริญเติบโตของพืชผัก ซึ่งระบบนี้ใหคุณคาทางอาหาร
มากกวาผลิตผลที่ปลูกโดยวิธีอื่น อีกทั้งยังลดปญหาสิ่งแวดลอมและการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนดวย
เนื่องจากการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒนเปนสิ่งจําเปน บริษัทเล็งเห็นถึงความ
สําคัญในการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการพัฒนาระบบขอมูลภายในและระบบคอมพิวเตอรซอฟแวรเพื่อรองรับการให
บริการทางดาน E-COMMERCE แกคูคา
มาตรการที่ไดดําเนินการมาทั้งหมด มุงเนนที่การบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงและการ
บริการที่ดีเยี่ยมแกลูกคา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลคาสําหรับผูถือหุน บริษัทเชื่อวาวิสัยทัศนนี้จะบรรลุผลไดก็เนื่องมาจากความสนับสนุน
ของลูกคาทุกทาน ผูรวมประกอบการ ผูถือหุน และพนักงานของบริษัททุกคน ที่ไดรวมกันทุมเทและสรางสรรคคุณประโยชนให
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เกิดแกบริษัทมาโดยตลอด บริษัทจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ โดยบริษัทจะรักษาความเชื่อมั่นแกทุกฝาย และรวมสรางสรรค
ประโยชนสุขใหเกิดกับสังคมโดยรวมตอไป

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
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4.

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปนี้
นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
กรรมการตรวจสอบ
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย สรุปไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พบวา
งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผน
การตรวจสอบประจําป สรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มีความ
โปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญ ชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มีป ระโยชนตอการ
บริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสมทําใหการทํางานมีประ
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ
5. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2548 เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญ ชีจาก
บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2548 ตอไป
6. พิจารณาแบบสํารวจเรื่องการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนโดยอิงตามแนวของ The Organization for
Economic Co-Operation and Development (OECD) ซึ่งสํารวจโดยตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใชเปนแนวทางประเมินวาบริษัทฯ
ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมากนอยเพียงใด
7. พิจารณารางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง OECD โดยตลาดหลักทรัพยฯ มีกําหนดที่จะใหบริษัทจด
ทะเบียนนําไปปฏิบัติและรายงานในรายงานประจําป และแบบ 56-1 สําหรับป 2550 เปนตนไป
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประ
สิทธิผล โดยปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งบริษัทฯ ตองพึงปฏิบัติ

นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
เปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและเปนไปตามนโยบายที่วางไว จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ และใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
Policy on Corporate Governance
คณะกรรมการเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เปนสวนสําคัญในการนํามาซึ่งความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความ
สําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ความโปรงใสในการบริหารงาน การ
กําหนดนโยบายและการเปดเผยสารสนเทศ รวมไปถึงโครงสราง บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งไดมีการเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) โดยการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
เรียบรอยแลวในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 และครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ตามลําดับ
และไดประกาศใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติแลวตั้งแตเดือนกันยายน 2547 อีกทั้งยังไดมีการมอบหมายใหผู
บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่สอดสองดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนเปนแบบ
อยางที่ดี
2. สิทธิของผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน
Shareholders: Rights and Equitable Treatment
บริษัทเคารพสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมดวยความเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคล
ธรรมดา หรือสถาบัน เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทมีการเปด
เผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ในป 2548 บริษัทได
จัดให มีการประชุมสามัญ ประจํ าป ผู ถือหุ น ที่ สํานั ก งานใหญ ข องบริษั ท โดยบริษั ทไดจัด สงหนั งสือนั ด ประชุ ม พรอมทั้ งขอมู ล
ประกอบการประชุมตามวาระตางๆ เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความ
เห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตาม
บางวาระในหนั งสือนั ดประชุ ม อาจยังมีขอมู ลไม ค รบถวนตามข อพึ งปฏิบั ติของการกํากั บ ดูแ ลกิจการที่ ดี เชน ข อพิ พ าททาง
กฎหมายของบุคคลที่เสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการ วิธีสรรหากรรมการ ขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ทั้งนี้บริษัทจะนําเสนอขอมูลที่ยังไมครบถวนดังกลาวใหทันการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนป 2549 แตถาหากยังไมสามารถ
กระทําได บริษัทจะนําเสนอในการประชุมผูถือหุนในครั้งถัดไป
นอกจากนั้นบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนไดในกรณีที่ไมสามารถมา
ดวยตนเอง หรือสามารถแตงตั้งใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว
ในระหวางการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญ
ประชุม และคณะกรรมการยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลา
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อยางเหมาะสม บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวังรอบคอบ พรอมกับการปฏิบัติตามนโยบายการจายเงินปน
ผลตามที่ไดกําหนดไวใหแกผูถือหุน

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
Various Groups of Stakeholders
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานหรือผู
มีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสียอาจแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฏหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวา
สิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสีย ไวดังนี้
พนักงาน
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จกาวหนาของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุน
พัฒนาใหพนักงานทุกคนมีความรูความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค มีการใหผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม
ผูถือหุน
บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เชื่อถือได และแนวแนที่จะสรางกิจการใหมี
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพื่อเพิ่มมูลคาหุนใหกับผูถือหุน
เจาหนี้

บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินและขอตกลงตามที่มีตอเจาหนี้

ลูกคา
บริษัทไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงรักษาขอ
มูลที่เปนความลับของลูกคา และมีหนวยงานที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
สูงสุด
คูคา
บริษัทถือวาคูคาเปนผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดปฏิบัติตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคูคา รวมถึงการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจกับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม
คูแขง

บริษัทเนนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงขัน

สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
บริษัทไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และจะ
เขารวมโครงการ “อนุรักษพลังงาน” ในป 2549 ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่เกี่ยวของ ที่มีแผนจะดําเนินการในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท
ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญ
ตอกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมยของกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัด
บริษัทเชื่อมั่นวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวทางขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร สรางงาน
และสรรคสรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืนได
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4. การประชุมผูถือหุน
Shareholders’ Meeting
ในป 2548 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและออกเสียงใน
กิจการตางๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมประกอบดวยรายละเอียดวาระการ
ประชุม รายงานประจําปพรอมงบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วัน
ทําการ ซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอตอการศึกษาขอมูลกอนการประชุม โดยจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฎใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมสามัญที่ผานมา มีกรรมการเขารวมประชุม
รวม 8 ทาน ซึ่งรวมประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน และกรรมการบริหาร 4 ทาน
ในจํานวนกรรมการที่เขารวมประชุมนี้มีกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทเขาประชุมครบทุกทาน ทั้งนี้ กรรมการบริษัท 1
ทานไมสามารถมาเขารวมประชุมไดเนื่องจากมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทจะดําเนินการอยางดีที่สุดให
กรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามและแสดงความ
คิดเห็นรวมถึงใหขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทตามวาระการประชุมที่กําหนดไว และยัง
กําหนดใหมีวาระอื่นๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาได รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิด
เห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดจัดใหมีชองทางการเผยแพรรางรายงานการประชุมใหผูถือ
หุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป ทั้งนี้บริษัทอยูในระหวางการพิจารณาในเรื่องดังกลาว ซึ่งหาก
ดําเนินการไดทันตามกําหนด บริษัทอาจมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุนประจําป 2549 โดยผานทางเว็บไซต
ของบริษัทชื่อ www.lamsoon.co.th

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
Leadership and Vision
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอแผนธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท และ
มีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย และงบประมาณในเรื่องที่สําคัญของ
บริษัท ซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอและกํากับดูแลเพื่อใหมั่นใจ
วาการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีภาวะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน และสามารถ
ตั ด สิ น ใจได อ ย า งละเอี ย ดรอบคอบ และเป น อิ สระเพี ย งพอเพื่ อ ประโยชน สู งสุ ด ของบริษั ท และผู ถื อ หุ น นอกจากนี้ ค ณะ
กรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจ เพื่อจะสามารถควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของ
บริษัทไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
Conflict of Interests
คณะกรรมการบริษัทดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแตการจัดโครงสรางและองค
ประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสงเสริมใหพนักงานทุกระดับ
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ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช
ขอมูลภายใน ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและเปดเผยขอมูลแกบุคคล
ภายนอก และหามซื้อหรือขายหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณชนดวย
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองรายงานการเปลี่ยน
แปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดัง
กลาวใหกับบริษัท รวมถึงใหกรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทผานคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และราย
การที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
ทุกไตรมาสอยางเครงครัด รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
ดวย
7. จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จขององคกรในระยะ
ยาว จึงมีการจัดทําระบบ ISO 9001:2000 ซึ่งเปนระบบเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการกับลูกคา รวมถึง
การจัดทําระบบ HACCP ซึ่งเปนระบบมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทโดยตรง และระบบ GMP ซึ่งเปนระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ทั้งนี้เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจใน
มาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนไดมีการปฏิบัติตามและพัฒนาระบบดังกลาวอยางตอ
เนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ซึ่งถือเปนหลักในการ
ดําเนินธุรกิจที่มุงเนนคุณภาพสินคาและการบริการแกลูกคาและผูบริโภค นอกจากนั้น ยังคํานึงถึงความถูกตองและความ
ชอบธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสราง
และยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดกําหนดและจัดทําแนวทางจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร โดยถือ
เปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว พรอมทั้งประกาศให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบในป 2547 และไดจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง และคาดวาในป 2549 บริษัทจะจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติงานในแตละปวาเปนไป
ตามที่กําหนดหรือไม

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
Balance of Power in Board of Directors
การวางโครงสรางระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานจะตองมีความนาเชื่อถือและโปรงใส โครงสรางของคณะกรรมการ
บริษัทไดมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบชัดเจนและไมทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน และกรรมการอิสระ 4 ทาน
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจและการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสม โดยกรรมการอิสระดังกลาวตองสามารถ
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แสดงความเห็นไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดมีขอกําหนด
จํานวนกรรมการที่เปนไปตามสัดสวนการถือหุนในบริษัท

9. การรวมหรือแยกตําแหนง
Aggregation or Segregation of Positions
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมเปนบุคคลเดียวกันกับ
กรรมการผูจัดการ รวมถึงไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ซึ่งเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท อยางไรก็ตาม
กรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินการของฝายบริหาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและโปรงใส
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
Remuneration for Directors and the Management
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาตามภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนอยูใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปน
กรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
สวนคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการเปนผูพิจารณา
คาตอบแทนของกรรมการบริษัทและผูบริหารจะสอดคลองกับผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน คาตอบ
แทนของกรรมการมี ค วามโปรงใสโดยไดรับ การอนุ มัติ จากที่ ป ระชุ ม ผูถื อหุ น บริษั ท ได เป ด เผยจํานวนค าตอบแทนของ
กรรมการและผู บ ริห ารไว ในรายงานประจํ าป แ ละแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ าป (แบบ 56-1) ตามที่ สํ านั ก งานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด นอกจากนั้น บริษัทยังไดเปดเผยจํานวนคาตอบแทนของกรรมการที่
ไดรับจากบริษัทยอยไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

11. การประชุมคณะกรรมการ
Board of Directors’ Meetings
โดยปกติ บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย หรือประธานกรรมการจะพิจารณา
เห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และจะมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการวาระ
ปกติไวเปนการลวงหนา โดยบริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการที่เพียงพอ พรอมหนังสือเชิญ
ประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี ใหแกกรรมการทุก
ทานกอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในการประชุมแตละครั้ง
ในระหวางการประชุม ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ โดยจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผู
บริหารที่เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด
บันทึกรายงานการประชุมมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น และหลังจากที่
ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
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ในป 2548 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
2549-2552
2547-2550
2546-2549
2549-2552
2549-2552
2546-2549

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม
2/4
1/1
3/5
3/4
0/1
3/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
4/4
0/1
4/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5
4/4
1/1
5/5

ในสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารยังไมมีโอกาสประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยูดวย นอกจากนั้น ยังไมได
มีการกําหนดจํานวนบริษัทสูงสุดที่กรรมการหรือกรรมการผูจัดการจะดํารงตําแหนงได ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากจํานวนครั้งที่
กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว บริษัทเห็นวากรรมการแตละทานยังสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยาง
สม่ําเสมอ

12. คณะอนุกรรมการ
Committees
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ โดยมี
การประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2548 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับ
ผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบ
แทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทอยางนอยปละ 2 ครั้ง และประสานงานกับผูตรวจ
สอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่
เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการจัด
สรรหลักทรัพย โดยประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน และไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการทั้ง 2 ในขณะที่ยังไมมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Controlling System and Internal Audit
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดโครง
สรางองคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนด
อํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหนง มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่ผู
ปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม และ
มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหบริษัทวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู
ในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ใหทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนกตรวจสอบภาย
ในของบริษัทเอง เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) และเพื่อให
หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึง
ไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนด
ไว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งสิ้น รายละเอียดการควบคุมภายในไดปรากฏอยูแลว
ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปนเจา
ของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพของ
มาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง

14. รายงานของคณะกรรมการ
Directors’ Reporting
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในราย
งานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะรักษา
ไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว
เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญ
อยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อ
สารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระ
สําคัญซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยความ
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เห็นดังกลาวปรากฏอยูในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) แลว

15. ความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ
Relations with Stakeholders
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงาน ขอมูลทางการ
เงินและขอมูลทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไม
ไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหผูจัดการฝายการ
เงินและผูชวยกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาค
รัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือจด
ห ม ายอิ เ ลค โท รนิ ค ส secdept@lamsoon.co.th และภ ายใน ป 2549 นี้ บ ริ ษั ท จะพั ฒ น าเว็ บ ไซ ต ของบ ริ ษั ท ชื่ อ
www.lamsoon.co.th เพื่อเพิ่มชองทางการติดตอใหกับผูลงทุนอีกชองทางหนึ่ง หากกําหนดการแลวเสร็จเมื่อใดบริษัทจะแจง
ใหทราบโดยผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

16

6.

ขอมูลทั่วไป
6.1

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
ทุนจดทะเบียน
: 820,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 820,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท

ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สํานักงานใหญ

6.2

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
6.2.1 บริษัท 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

6.2.2 บริษัท 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
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 33,874,813 หุน คิดเปนรอยละ 96.79

สํานักงานกรุงเทพฯ
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6.3

บุคคลอางอิงอื่นๆ
6.3.1 นายทะเบียนหุน
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

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

6.3.2 ผูสอบบัญชี
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

: 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
: 3
: ไมมี

6.3.3 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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7.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลั่นน้ํามันปาลม
(REFINERY) โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 700 ตันตอวัน หรือ 255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลม
ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย 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)
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7.1

โครงสรางรายได
หนวย:ลานบาท
ป 2548
%
จํานวนเงิน

ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการ
โดย

ป 2546
%
จํานวนเงิน

ป 2547
%
จํานวนเงิน

กลุมน้ํามันพืช

บริษัทและ
UPOIC(1)
บริษัท
บริษัทและ
UPOIC(1)
UFC(2)
UFC(2)
UFC(2)

3,075

87.98

3,850

75.67

3,666

71.46

381
39

10.90
1.12

399
46

7.84
0.90

394
30

7.68
0.59

N/A
N/A
N/A
3,495
(6)

N/A
N/A
N/A
100.00

641
104
48
5,088
(7)

12.60
2.04
0.94
100.00

838
134
68
5,130
(16)

16.33
2.61
1.33
100.00

กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อื่นๆ
กลุมผักและผลไม
กลุมเครื่องดื่ม
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย
หัก สินคาคืนและสวนลดการคา
มูลคาการจําหนายสุทธิ

3,489

5,081

5,114

หมายเหตุ : (1)เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําใหอัตรา
สวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29 มีผลใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย
(2)
ในป 2547 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 บริษัทมีสัดสวนการ
ถือหุนเปนรอยละ 96.79 ทําใหบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอย
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7.2

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผานมา

7.2.1 จําหนายหุนซื้อคืน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทจําหนายหุนซื้อคืนจํานวน 82 ลานหุน ผานกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 19
กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549
7.2.2 เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการจัดสรรหลัก
ทรัพย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ 2 คณะคือ คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการจัดสรร
หลักทรัพย โดยมีสมาชิกประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ไดแก นายมีชัย วีระไวทยะ นายสงคราม
กระจ างเนตร นางสุ ม าลย แจงศิ ริเจริญ และนายฐานทั ต พุ ท ธสุ ว รรณ และกรรมการบริห าร 1 ท าน คื อ Mr.
Whang Shang Ying
7.2.3 พัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑรูปแบบใหม
บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑใหมสําหรับน้ํามันปาลมใหมีรูปลักษณหลากหลาย
เพื่อสนองความตองการของลูกคาแตละประเภท ไดแก บรรจุภัณฑประเภทแกลลอนพลาสติก (Jerry Can) ซึ่งลูก
คาสามารถที่จะนําแกลลอนไปใชประโยชนตอ เชน เปนภาชนะบรรจุน้ําดื่ม-น้ําใช นอกจากนั้นยังมี “หยกกลอง”
(Bag in Box) และปบขนาดเล็ก (Mini Tin) เพื่อความสะดวกในการใชงานและเปนการลดตนทุนใหกับลูกคา ซึ่ง
เริ่มไดรับการตอบรับเปนอยางดี
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8.

ปจจัยเสี่ยง
1.

จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 3 ปที่ผานมา
ในชวง 3 ปที่ผานมา จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ โรงงานที่มีอยูเดิม
ก็มีการขยายกําลังการผลิต ปจจุบัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 59 โรง สวนใหญอยูในเขต จ.กระบี่
สุราษฎรธานี และชุมพร ทําใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร สงผล
สะทอนไปยังตนทุนวัตถุดิบและราคาน้ํามันปาลมดิบที่สูงขึ้น ดังนั้น อาจทําใหบริษัทมีแนวโนมที่จะมีตนทุนการผลิตที่สูง
ขึ้นได อยางไรก็ตาม การที่บริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพมาตรฐานตางๆ รองรับ และ
การเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลมที่ครบวงจร จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถควบ
คุมตนทุนการผลิตได
2.

การเปดเขตการคาเสรี AFTA
การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซึ่งประเทศไทยไดปรับลดภาษีนําเขาน้ํามัน
ปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณนํา
เขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาดังกลาว ซึ่งถาหากมีการนําเขาไดอยางเสรี
จริง จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยซึ่งมีผลผลิตตอไรต่ํา ในสวนของโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็จะไดรับผลกระทบ
เฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น ก็จะเกิด
ขึ้นจากการที่มีผูนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์มาแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัท แตในขณะเดียวกันบริษัทมีมาตรการรอง
รับไวแลว คือบริษัทจะสามารถนําเขาน้ํามันปาลมดิบไดในราคาใกลเคียงกับตลาดโลก ซึ่งทําใหบริษัทสามารถใชกําลัง
การผลิตไดเต็มที่ โดยมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยที่ลดลง
การจําหนายหุนซื้อคืนจํานวน 82 ลานหุน
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ซึ่งมีมติอนุมัติใหบริษัทจําหนาย
หุนซื้อคืนจํานวน 82 ลานหุนผานกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 23
เมษายน 2549 โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ยังคงเหลือจํานวนหุนซื้อคืนที่ยังมิไดจําหนายออกไปทั้งสิ้น
17,104,400 หุน ซึ่งอาจสงผลกระทบทางลบตอราคาหลักทรัพ ยของบริษัท ฯ ในตลาดฯ นอกจากนั้น ความเสี่ยงอีก
ประการคือ หากพนระยะเวลาการจําหนายที่กําหนดไว คือ วันที่ 23 เมษายน 2549 และบริษัทฯ ยังไมสามารถจําหนาย
หุนที่ซื้อคืนมาไดทั้งหมด บริษัทฯ จะตองลดทุนจดทะเบียนลงเทากับจํานวนหุนซื้อคืนที่ยังมิไดจําหนายออกไป อยางไร
ก็ตาม ผูบริหารคาดวาจะสามารถจําหนายหุนซื้อคืนทั้งหมดไดภายในระยะเวลาดังกลาว

3.
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9.

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
9.1

ภาพรวมของอุตสาหกรรม

ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตน้ํามันสูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุนการผลิตน้ํามันต่ํากวาพืช
ชนิดอื่น น้ํามันปาลมจึงเปนน้ํามันพืชสําหรับการบริโภคที่มีราคาถูกที่สุด สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใช
ประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวาง ทําใหในบรรดาตลาดน้ํามันพืชทั้งหมดในประเทศ น้ํามันปาลมจะมีสวนแบงในตลาด
สูงสุด คือประมาณรอยละ 70 ของน้ํามันพืชทั้งหมด โดยในอุตสาหกรรมนี้มีผูเกี่ยวของที่เชื่อมโยงกัน 5 ฝาย คือ 1) เกษตรกรชาว
สวนปาลม (การผลิตตนน้ํา) 2) โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (อุตสาหกรรมกลางน้ํา) ซึ่งเปนแหลงรองรับผลผลิตปาลมน้ํามันที่ผลิต
ไดทั้งหมดเพื่อนํามาผลิตเปนน้ํามันปาลมดิบ และ 3) โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (อุตสาหกรรมปลายน้ํา) ซึ่งเปนแหลงใหญ
รองรับน้ํามันปาลมดิบที่ผลิตไดเกือบทั้งหมด เพื่อมาทําการกลั่นใหบริสุทธิ์และจําหนายใหผูบริโภค 4) อุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ
ไดแก บะหมี่สําเร็จรูป นมขนหวาน ขนมกรอบ ไอศกรีม ฯลฯ 5) ผูบริโภค ทั้งนี้ อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของ
ไทยนับเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมูลคาของอุตสาหกรรมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000 ลานบาท
เกษตรกรหันมาปลูกปาลมกันมาก โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ จนประเทศไทยกลายเปนผูสงออกน้ํามันปาลมและ byproduct ในปจจุบัน แตยังมีขอจํากัดในเรื่องของราคาเฉลี่ยที่อยูสูงกวาราคาตลาดโลก และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสงออกยัง
มีไมพอ
ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ไทย และไนจีเรีย โดยมีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมตอป
เรียงตามลําดับคือ 13 ลานตัน 10 ลานตัน 800,000 ตัน และ 780,000 ตัน โดยมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามัน
ปาลม คิดเปนรอยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด
พื้นที่ใหผลผลิต ในป 2548 คาดวามีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 2 ลานไร ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร ในขณะที่มาเลเซียและอิน
โดนีเซียมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 24 และ 20 ลานไรตามลําดับ
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2548 ผลผลิตปาลมน้ํามันทั้งประเทศลดลงจากป 2547 ประมาณรอยละ 5.32 เหลือ 4.42
ลานตัน โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนธันวาคมที่ 210,730 ตัน สูงสุดในเดือนมีนาคมที่ 529,223 ตัน ทําใหการผลิตน้ํามันปาลม
ดิบทั้งป อยูที่ 783,953 ตัน ลดลงเล็กนอยประมาณรอยละ 4.49 จากป 2547 โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือ ณ สิ้นป 2548
จํานวน 103,971 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2547 ที่ 151,122 ตัน จากตัวเลขผลผลิตดัง
กลาวจะเห็นวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2548 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยยังคงสูงถึงรอยละ 17.8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2547 ที่รอยละ 17.6
สถานการณตลาดและราคา ในป 2548 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยต่ํากวาป 2547 โดยในเดือน
กุมภาพันธ ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives
: 3rd Month) แตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,252 ริงกิตตอตัน และแตะระดับสูงสุดของปในเดือนมีนาคมที่ 1,503 ริงกิตตอตัน เฉลี่ย
แลวทั้งป 2548 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 1,398 ริงกิต
ตอตัน เปรียบเทียบกับ 1,622 ริงกิตตอตันในป 2547 คิดเปนลดลงรอยละ 13.8
ในขณะที่สถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งลดลงในสัดสวนที่ใกล
เคียงกับตลาดโลก แมวาผลผลิตในประเทศในป 2548 ลดลงเล็กนอยจากป 2547 โดยในป 2548 ราคาผลปาลมสดในประเทศ
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เคลื่อนไหวอยูระหวาง 2.25 – 3.58 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 2.84 – 3.99 บาทตอกิโลกรัมในป 2547) และราคาน้ํามันปาลมดิบ
อยูที่ 14.24 – 19.07 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 17.04–21.96 บาทตอกิโลกรัมในป 2547) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมี
ราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 2.98 และ 16.89 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 ที่ 3.38 และ
20.17 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ จะเห็นวาราคาโดยเฉลี่ยในป 2548 ลดลงจากป 2547 คิดเปนรอยละ 11.83 สําหรับผลปาลม
สด และรอยละ 16.26 สําหรับน้ํามันปาลมดิบ
อยางไรก็ตาม คาดการณวาราคาน้ํามันปาลมในป 2549 จะขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่สําคัญไดแก
ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมลดลง
- ปริมาณผลผลิตในประเทศ โดยผลผลิตผลปาลมสดประจําป 2549 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณรอยละ 2025 เปนประมาณ 5 ลานตัน เนื่องจากเหตุผลที่สําคัญตอไปนี้
1) พื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นจากการปลูกในป 2546 ซึ่งแมวาจะใหผลผลิตตอไรไมมากนัก แตมีสวนทําใหผลผลิต
โดยรวมเพิ่มขึ้น
2) ปริมาณน้ําฝนและการกระจายของฝนในป 2547 อยูในเกณฑดี จะมีผลผลักดันใหผลผลิตผลปาลมสดเพิ่ม
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
3) ปาลมรุนใหมที่ปลูกหลังป 2542 จะมีศักยภาพในการใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปตามขอเท็จจริงที่วา
ปริมาณการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันจะเพิ่มขึ้นและสัมพันธโดยตรงกับอายุปาลมจนกวาจะมีอายุประมาณ 10
ป
ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้น
- จํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํา
มันปาลมดิบประมาณ 59 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ลานตันผลปาลมสดตอป โดยเฉพาะใน
ชวง 2 ปที่ผานมานี้ จํานวนโรงสกัดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่ผลิตไดอยูที่ประมาณ
ปละ 800,000 - 900,000 ตัน ซึ่งยังเหลือกําลังการผลิตอยูอีกประมาณรอยละ 60 นับวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกร เพื่อใหโรงสกัดของตนใชกําลังการผลิตใหไดมากที่สุด สงผลตอ
การเพิ่มขึ้นของราคาผลปาลมสด
- นโยบายภาครัฐที่ผลักดันเรื่องพลังงานทดแทน โดยสืบเนื่องจากสถานการณราคาน้ํามันปโตรเลียมมีแนวโนมทรงตัว
อยูในระดับสูง จึงเปนที่มาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแหลงพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ ประกอบกับกระแส
อนุรักษสิ่งแวดลอมของโลกที่ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจาก ปโตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํา
มาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาเปนแหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน อยางไรก็ตาม
การผลักดันใหมีการผลิตและการใชไบโอดีเซลอยางจริงจัง จะตองคํานึงถึงอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบที่มีอยูในระบบ
ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพและไมใหเกิดแรงกดดันตอราคาน้ํามันปาลมมากนัก
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ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
30

25

บาท/กก.

20

15

10

5

0
2538

2539

2540

2541

2542

2543

ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม.

2544

2545

2546

2547

2548

ราคาน้ํามันปาลมดิบตลาดมาเลเซีย

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย LST

9.2

แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
9.2.1 ไบโอดีเซล

ในปจจุบัน หากมีการกลาวถึงแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ทุกฝายจะใหความสน
ใจในเรื่องของยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันป 2547-2572 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งไดกําหนดใหพื้นที่เพาะ
ปลูกปาลมน้ํามันและพื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2572 เพิ่มขึ้นเปน 10 ลานไรและ 9 ลานไร ตามลําดับ โดยกําหนดใหปริมาณผลผลิต
ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 28 ลานตันและ 4.5 ลานตัน ตามลําดับ ตอมามีนโยบายเรงรัดการปลูกปาลมน้ํามันจาก
ปจจุบัน 2 ลานไรเปน 7 ลานไรภายในป 2552 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมจากการแปรรูปอยางงายเปนการแปรรูปมูล
คาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนของประเทศในอนาคต เนื่องจากน้ํามันพืชชนิด
อื่นไมเหมาะที่จะนํามาผลิตไบโอดีเซล โดยมีขอจํากัดดานราคาและตนทุนการผลิต และปริมาณการผลิตที่ต่ําไมเพียงพอตอการ
บริโภคภายในประเทศเอง ในปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมที่ประมาณ 800,000-900,000 ตันตอป โดยในแต
ละปมีปริมาณความตองการอุปโภคบริโภคน้ํามันปาลมประมาณ 700,000-800,000 ตัน ทําใหมีปริมาณน้ํามันปาลมสวนเกินอยู
บ างที่ จะสามารถนํ ามาผลิ ตไบโอดี เซลได แต คิด เป น ไม ถึงรอ ยละ 1 ของปริม าณน้ํ ามั น ดี เซลที่ ป ระเทศไทยใช อยู ในขณะที่
กระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ 3 ภายในป 2554 ขอจํากัดที่สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลจึง
อยูที่ปริมาณและราคาของน้ํามันปาลม ซึ่งหากราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องจากการแขงขันกันซื้อ
ผลปาลมสดดังเชนปจจุบัน ตนทุนของไบโอดีเซลก็จะออกมาสูง ไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
สําหรับในเชิงปริมาณ การที่ไมสามารถเพิ่มปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศไดอยางรวดเร็ว ทําใหรัฐมีแนวคิดที่จะนําเขาน้ํามัน
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ปาลมจากตางประเทศมาเพื่อผลิตไบโอดีเซล กรณีนี้ รัฐจะตองมีมาตรการการควบคุมจัดการที่ดีและรัดกุมเพื่อใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวมอยางแทจริง

9.2.2 อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน
การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี เปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ตองใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการ
กําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ดพันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลว ยังใหปริมาณน้ํา
มัน ตอทะลายปาลม ที่สูงขึ้น ดวย ก็จะมีผลทําใหไดผลผลิตเพิ่ม ขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพัน ธุไมดี
ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลา
พันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับ
นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม เกษตรกรหลายพื้นที่จึงใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกันอยางแพร
หลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญ หาการขาดแคลนพันธุ
ปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากขึ้น เนื่องจากหนวยงานของรัฐไม
สามารถผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตองอาศัยเวลาไมนอย
กวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตที่ไดตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน (Replanting)

9.2.3 การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว
การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมใหเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ซึ่งตลาดโลกมี
ความตองการมาก รวมไปถึงการใชประโยชนจากตนปาลมและเศษวัสดุเหลือทิ้งจากปาลม ไดแก เสนใย (Fiber) ทะลายปาลม
เปลา (Empty Fruit Bunch) กะลาปาลม (Shell) เพื่อเปนแหลงพลังงานชีวมวลที่สําคัญ และการตอยอดของอุตสาหกรรมดวยการ
แปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ เยื่อไม และสรางสารตั้งตนอื่นๆ สําหรับอุตสาห
กรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง
ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซึ่งกาซเรือนกระจกเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่จะตองลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทยก็เปนแหลงหนึ่งที่
ประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของคารบอนเครดิตที่ได
จากโครงการภายใต ก ลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่ ง เรี ย กว า Certified Emissions
Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะนี้มี
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งสนใจเขารวมโครงการดังกลาว โดยเปนการใชเศษวัสดุเหลือทิ้งจากปาลม ซึ่งคิดเปน
ประมาณรอยละ 38 ของน้ําหนักทะลายปาลมที่สงเขาโรงงานมาเปนแหลงเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม
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9.3

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม

เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามัน
ปาลมทั้ง 59 โรงงาน ซึ่งยังมีกําลังการผลิตสวนเกินในระบบเหลืออีกประมาณรอยละ 50-60 นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด
การแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อใหโรงสกัดของตนเพิ่มอัตราการใชกําลังการผลิตและลดตนทุนตอหนวยใหมากที่
สุด ทําใหบางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่อง
ของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนา
อยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตามมาอีกหลายประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง เพื่อใหเกิดการประหยัดตอ
ขนาด (economy of scales) ในขณะที่ปจจุบันมีอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานใน
ประเทศเพียงเล็กนอย จึงตองอาศัยระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอ
ไป ไมวาจะเปนการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลมและอนุพันธ หรือไบโอดีเซลอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสู
ตลาดในแตละฤดูกาล ที่ผานมาในอดีต การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมเพื่อ
การบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่
ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงเปน
หลัก อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได ก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคา
ขายภายในประเทศเชนเดียวกัน
นอกจากนั้น ในปจจุบัน การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ยังคงไมมีความ
ชัดเจน ทําใหอาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการในชวงผลปาลมขาดแคลน โดยเฉพาะเมื่อมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุตสาห
กรรมไปสูไบโอดีเซล ซึ่งอาจสงผลตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม รัฐไดมีแนวคิดที่จะนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศ
มาเพื่อผลิตไบโอดีเซล เพื่อแกปญหาการขาดแคลนอุปทานวัตถุดิบ ในขณะที่การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคา
เสรีอาเซียนก็ยังไมมีผลบังคับใช ทําใหมองวาอาจเกิดชองโหวที่เอื้อประโยชนตอบุคคลบางกลุม หากไมมีมาตรการควบคุมที่เขม
แข็ง ดังนั้น จึงควรกลับมาพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AFTA ซึ่งนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาทั้งระบบไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเต็มที่ สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ใน
ขณะที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หากผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขันดานราคาก็จะ
ลดลงเปนลําดับ และหันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนาดานอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อเพิ่มมูลคาในตัวสิน
คาใหกับผูบริโภค เปนตน
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PERFORMANCE OF CRUDE PALM OIL IN THAILAND 2005 (Source : Department of Internal Trade)
PRODUCTION OF CRUDE PALM OIL
(’000 TONNES)
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10.

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
10.1 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
พื้นฐานงบการเงินรวม
ในป 2548 งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบดวย งบการเงินรวมของบริษัทยอยอีก 2 บริษัท ซึ่งมีระยะเวลาและสัด
สวนการไดมาที่มีผลกระทบตองบการเงินรวมของบริษัทดังนี้:
1) บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) หรือ UPOIC : บริษัทไดเขาไปซื้อหุนสามัญใน UPOIC เพิ่ม
ขึ้นจากรอยละ 24.40 เปนรอยละ 66.29 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 ซึ่งมีผลทําให
UPOIC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ดังนั้น งบการเงินรวมของบริษัทฯ จึงไดรวมงบการเงินรวมของ
UPOIC ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2546 เปนตนมา
2) บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) หรือ UFC : บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญใน UFC คิดเปนอัตราสวนการถือหุน
รอยละ 96.79 ในเดือนเมษายน 2547 เดือนมิถุนายน 2547 และเดือนตุลาคม 2547 ทําให UFC มีสถานะเปนบริษัท
ยอย โดยงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไดรวมงบการเงินรวมของ UFC ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนมา
จากการที่บริษัทฯเขาไปถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทมีธุรกิจหลัก 3 ดาน ไดแก (1) ธุรกิจสวนปาลม
น้ํามันและโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ (2) ธุรกิจโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ รวมทั้งโรงงานผลิตเนยเทียมและไข
มันพืชผสม และ (3) ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม
ในป 2548 บริษัทฯไมมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวขางตน ดังนั้นโดยสรุปแลวงบการเงิน
รวมของบริษัท ในป 2548 จะรวมงบการเงินรวมทั้งปของ UPOIC และ UFC แตในป 2547 นั้น งบการเงินรวมของ
บริษัทจะรวมงบการเงินรวมของ UPOIC ทั้งป และ ของ UFC เพียง 9 เดือนเทานั้น
นอกจากนี้บริษัทฯไดเริ่มขายหุนทุนซื้อคืนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 สงผลให
ณ สิ้นป 2548 บริษัทฯยังคงมีจํานวนหุนทุนซื้อคืนคงเหลือ 17.10 ลานหุน คิดเปนรอยละ 2.09 ของทุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท จากเดิมที่มีหุนทุนซื้อคืน 82.00 ลานหุน หรือ รอยละ 10 ทั้งนี้การจําหนายหุนทุนซื้อ
คืนดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาการจําหนายไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ซื้อหุนทุนคืนเสร็จสิ้น หรือ ภายในวันที่ 23
เมษายน 2549 หากพนกําหนดระยะเวลาการจําหนายดังกลาวแลว บริษัทฯ ยังไมสามารถจําหนายหุนที่ซื้อคืนมาได
ทั้งหมด บริษัทฯ จะตองลดทุนจดทะเบียนลงเทากับจํานวนหุนซื้อคืนที่ยังมิไดจําหนายออกไป
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในป 2548 มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้

10.1.1 ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 53.88 ลานบาท ลดลงจากปกอน 80.27 ลานบาท คิด
เปน ลดลงรอยละ 59.84 สงผลใหอัตรากําไรสุทธิในป 2548 เทากับ รอยละ 1.05 ลดลงเมื่อเทียบกับปกอนที่รอยละ
2.61 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทยอยลดลง โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยลบหลาย
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ดาน ไดแก ปญหาภัยแลงที่ติดตอกัน 3 ปสงผลใหในป 2548 ปริมาณผลผลิตปาลมสดที่ไดจากสวนปาลมของบริษัท
ยอย ลดลงรอยละ 8.38 เทียบกับปกอน นอกจากนั้น ยังมีผลมาจากการโคนตนปาลมเพื่อปลูกทดแทนปาลมที่มีอายุ
มาก คิดเปนพื้นที่ปลูกทดแทน รอยละ 22.80 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งยังเปนปาลมเล็กและไมสามารถใหผลผลิตได นอก
จากนั้นตนทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทยอยสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 2.77 ในขณะที่ อัตรากําไรขั้นตนลดลงจากปกอน
รอยละ 11.85 เนื่องจากสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมที่ขึ้นอยูกับการแขงขันดานราคาเปนหลัก
ซึ่งราคาวัตถุดิบสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ในขณะที่ราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงเปน
หลัก นอกจากนี้ ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นลดลง 18.70 ลานบาท เทียบกับปกอน โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากป 2547 บริษัทมีรายไดจากการขายที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งเดิมของสํานักงาน จํานวนเงิน 22.20 ลานบาท สงผลให
อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงเชนเดียวกัน โดยในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรจากการดําเนิน
งานเทากับ รอยละ 3.07 ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน รอยละ 5.03 นอกจากนี้แนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทําใหบริษัท
และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายที่สูงขึ้น 19.63 ลานบาทเทียบกับปกอน และมีผลใหกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัท
ยอยลดลงในป 2548
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขาย : หลังจากที่บริษัทไดเริ่มออกงบการเงินรวมในป 2546 กับ UPOIC และในป 2547 กับ
UPOIC และ UFC รายได จากการขายของกลุ ม ก็ข ยายตั วรอยละ 32.46, 45.61 และ 0.66 จาก 3,489.38
ลานบาทในป 2546 เปน 5,080.92 ลานบาท ในป 2547 และ 5,114.26 ลานบาท ในป 2548 ตามลําดับ
ในป 2548 รายไดจากการขายในสวนของ UPOIC ที่ขายใหกับบุคคลภายนอก ลดลงรอยละ 24.17 ในขณะ
ที่ UFC นั้น บริษัทมีการบันทึกรายไดจากการขายของ UFC ในป 2548 ทั้งป ในงบการเงินรวมของบริษัท
ในขณะที่ในป 2547 มี การบัน ทึก รับ รูรายไดเพี ยง 3 ไตรมาสหลังของป ซึ่งเริ่ม ตั้งแต UFC มีสถานะเป น
บริษัทยอย รายไดจากการขายใหกับบุคคลภายนอกของกลุมสามารถแบงไดเปนดังนี้

บริษัท
UPOIC*
UFC**
รวม

2546
ลานบาท
%
3,341.30 95.76
148.08 4.24
-0-03,489.38 100.00

2547
ลานบาท
%
4,244.42 83.54
43.63 0.86
792.87 15.60
5,080.92 100.00

2548
ลานบาท
%
4,048.68 79.15
33.09 0.65
1,032.49 20.19
5,114.26 100.00

หมายเหตุ : * ไมรวมรายไดจากการขายของ UPOIC ใหแก LST ตั้งแตมิถุนายน 2546 เปนตนไป
** ไมรวมรายไดจากการขายของ UFC ใหแก LST ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2547 เปนตนไป
โดยมีรายไดและสัดสวนรายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยเปรียบเทียบ 3 ปที่ผานมา แสดงในรูป
กราฟดังนี้
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การวิเคราะหยอดขายแยกตามกลุม
1) บริษัท : ยอดขายของบริษัทในป 2546 ถึง ป 2548 ขยายตัวคอนขางดีที่รอยละ 26.84, 27.03 และ
–4.61 ตามลําดับ จาก 3,341.30 ลานบาท ในป 2546 เปน 4,048.68 ลานบาท ในป 2548 คิดเปนอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยตอปที่ประมาณรอยละ 10 ในป 2548 รายไดจากการขายของบริษัทเองมีการปรับตัวลดลงจากป
2547 คิดเปนลดลงรอยละ 4.61 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาขายเฉลี่ยตอตัน รอยละ 5.54 ในขณะที่
บริษัทสามารถจําหนายสินคาในเชิงปริมาณไดเพิ่มขึ้นเล็กนอย คิดเปนรอยละ 0.93 จากปกอน ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยรายไดจากการขายของบริษัทเองโดยสวนใหญยัง
คงเปนรายไดจากการขายในประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 92.56 ของรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท
ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 1.66 จากป 2547 สําหรับสัดสวนรายไดจากการขายของผลิตภัณฑแตละชนิด ยังคงใกล
เคียงกับป 2547 โดยสวนใหญเปนรายไดจากการขายน้ํามันพืช รอยละ 89.89 ของรายไดจากการขายทั้ง
หมดของบริษัท
2) UPOIC :
2.1) ยอดขายในสว นของ UPOIC ที่ ข ายให กั บ บุ ค คลภายนอก ในป 2548 และ ป 2547 มี เพี ย ง
33.09 ลานบาท และ 43.63 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ป 2546 มีสูงถึง 148.08 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจาก
UPOIC เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของบริษัท เมื่อ 1 มิถุนายน 2546 ดังนั้นการซื้อขาย
วัตถุดิบระหวางกันกอนหนานี้จึงถือเปนการขายใหกับบุคคลภายนอก ไมถือเปนรายการระหวางกันที่ตองหัก
ออกจากงบการเงินรวม
2.2) ในป 2548 ยอดขายในสวนของ UPOIC จํานวนเงิน 33.09 ลานบาท ลดลงรอยละ 24.17 จาก
ป 2547 เนื่องจาก:i. รายไดจากการขายในป 2548 ของ UPOIC เองลดลงถึงรอยละ 40.36
ii. UPOIC มีการขายสินคาใหบริษัท ในป 2548 คิดเปนรอยละ 95.30 เพิ่ มขึ้นเล็กนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับรอยละ 93.80 ในป 2547
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2.3) สาเหตุที่รายไดจากการขายของ UPOIC ลดลงมากเนื่องจากปญหาภัยแลง ประกอบกับ การ
โคนตนปาลมในสวนของ UPOIC เพื่อปลูกทดแทนปาลมที่มีอายุมาก สงผลใหผลผลิตปาลมสดที่ไดลดลงจาก
ปกอนถึง รอยละ 8.38 อีกทั้งสภาพการแขงขันที่รุนแรงจากการแยงซื้อผลปาลมสดจากภายนอก สงผลให
ปริมาณวัตถุดิบที่ปอนเขาโรงงานลดลง
3) UFC : หลังจากการเขาลงทุนใน UFC ในเดือนเมษายน 2547 ทําใหยอดขายในสวนของ UFC ที่มีผลตอ
งบการเงินรวม ในป 2547 และ 2548 มีจํานวน 792.87 ลานบาท และ 1,032.49 ลานบาท ตามลําดับ อยาง
ไรก็ตามบริษัทไมสามารถนํายอดขายทั้ง 2 ปมาเปรียบเทียบกันได เนื่องจาก ป 2547 บริษัทมีการบันทึก
เปนยอดขายรวมของบริษัทเพียง 9 เดือน ในขณะที่ป 2548 มีการบันทึกเปนยอดขายรวมทั้งป
รายไดอื่น : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ จํานวน
31.47 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.61 ของรายไดรวม โดยลดลง 18.70 ลานบาทจากปกอน หรือลดลง
รอยละ 37.28 สาเหตุหลักเนื่องจากในป 2547 บริษัทมีรายไดที่เกิดจากกําไรจากการจําหนายที่ดิน ซึ่งไมใช
เปนการดําเนินงานตามปกติ เปนจํานวนเงิน 22.20 ลานบาท
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย : หากพิจารณางบการเงินเฉพาะของบริษัท ในป 2548 บริษัท
มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 19.36 ลานบาท ลดลงมากถึง 62.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ
76.32 โดยมีสาเหตุดังนี้
- สวนแบงกําไรจาก UPOIC ซึ่งลดลงจากปกอนถึง 71.89 ลานบาท เนื่องมาจากเหตุผลที่กลาว
แลวขางตน
- สวนแบงผลขาดทุนจาก UFC เพียงเล็กนอย เปนจํานวน 0.14 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่มี
สวนแบงผลขาดทุน 9.61 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากคาตัดจําหนายสวนเกินของราคาทุนของ
เงินลงทุนใน UFCที่สูงกวาราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 6.80 ลานบาท ซึ่งเมื่อหักออกจากสวน
แบงกําไรจาก UFC จํานวนเงิน 6.66 ลานบาท ทําใหเกิดเปนผลขาดทุน
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขาย 4,467.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 จํานวน
120.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.77 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากราคาตนทุนของผลปาลม
สดของ UPOIC ที่สูงขึ้น ในขณะที่ไมสามารถปรับราคาน้ํามันปาลมดิบไดตามราคาวัตถุดิบ สงผลให UPOIC
มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงเมื่อเทียบกับปกอน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะตนทุนขายของบริษัท ในป
2548 ซึ่งปรับตัวลดลง คิดเปนรอยละ 4.83 สอดคลองกับการปรับตัวลดลงของรายไดจากการขายของบริษัท
ซึ่งลดลงรอยละ 4.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายลดลงรอยละ 5.54 ในขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น
เล็กนอยเพียงรอยละ 0.93 สงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 7.18 ในป 2547 เปน
รอยละ 7.39 ในป 2548
คาใชจายในการขายและบริหาร : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทา
กับ 509.15 ลานบาท เทียบกับ 516.28 ลานบาท ในป 2547 ลดลง 7.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.38 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาใชจายสํารองเผื่อการลดมูลคาสินคา คาธรรมเนียมที่ปรึกษา และขาด
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ทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้อัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารเทียบกับยอดขาย ในป 2548
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนเทากับ รอยละ 9.96 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ รอยละ 10.16 ในป 2547
ทั้งนี้หากพิจารณางบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารเทียบกับ
ยอดขาย เท ากับ รอยละ 5.88 ในป 2548 ลดลงเมื่อเทียบกับปกอนที่รอยละ 6.04 อยางไรก็ตาม บริษัทมี
ความเชื่อมั่นวา การเขาไปถือหุนใหญในบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท จะทําใหการบริหารงานทั้งกลุมบริษัทมีประ
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสงผลตอความสามารถในการควบคุมคาใชจายของกลุมบริษัทตอไปในอนาคต
ดอกเบี้ยจาย : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจาย 53.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19.63 ลานบาท
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 58.83 จากปกอน ในจํานวนเงินดังกลาวเปนของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้น 11.42 ลานบาท ซึ่ง
เนื่ องจากบริษั ท มี เงิน กู ยื ม ระยะยาวจากธนาคาร ซึ่ งใช เป น เงิน ทุ น ในการซื้ อ หุ น ของ UFC ในช วงเดื อ น
เมษายน ของป 2547 ดังนั้นดอกเบี้ยจายในป 2547 จึงมีดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูดังกลาวประมาณ 9
เดือน ในขณะที่ ป 2548 มีคาใชจายดังกลาวเต็มป นอกจากนั้นอัตราดอกเบี้ยในป 2548 ยังมีทิศทางที่ปรับ
ตัวสูงขึ้นมากกวาป 2547 ในสวนของดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นอีก 8.21 ลานบาท เปนของ UFC ซึ่งใชเปนเงิน
ทุนหมุนเวียน โดยมีผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น
กําไร
กําไรขั้นตน : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรขั้นตน 646.74 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.85 เนื่อง
จากมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตน ลด
ลงจาก รอยละ 14.44 ในป 2547 เปน รอยละ 12.65 ในป 2548 โดยมี สาเหตุ ห ลักมาจากต น ทุ นขายของ
UPOIC ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณผลปาลมสดที่ปอนเขาสูโรงงาน UPOIC ลดลงในป 2548
ทําใหไมสามารถใชกําลังการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอตนทุนการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่สูงขึ้น ทั้ง
นี้หากพิจารณาอัตรากําไรขั้นตนเฉพาะของบริษัท ในป 2548 อยูที่รอยละ 7.39 เพิ่มขึ้นเล็กนอย จากรอยละ
7.18 ในป 2547 โดยเปนผลมาจากการปรับปรุงและพัฒนาภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดคาใชจายของบริษัท
กําไรจากการดําเนินงาน : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงาน 157.08 ลานบาท
ลดลงถึง 98.73 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 38.59 จากปกอน ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของกําไร
ขั้นตน ประกอบกับ การลดลงของรายไดอื่นซึ่งเปนกําไรจากการขายที่ดินของบริษัท ในป 2547 สงผลให
อัตรากําไรจากการดําเนินงานเทียบกับรายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยปรับตัวลดลง จากรอยละ
5.03 ในป 2547 เปนรอยละ 3.07 ในป 2548
กําไรสุทธิ : ป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 53.88 ลานบาท ลดลง 80.27 ลานบาท จากป 2547
คิดเปน ลดลงรอยละ 59.84 เนื่องจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงาน ประกอบกับ คาใชจายดอกเบี้ย
ที่เพิ่มขึ้น สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมอยูที่รอยละ 1.05 ลดลงเมื่อเทียบกับ
รอยละ 2.61 ในป 2547
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล โดยบริษัท
ไดมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2547 ในอัตราหุนละ 0.075 บาท คิดเปนรอยละ 41.67 ของ
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กําไรสุทธิ เปรียบเทียบการจายจากผลดํ าเนินงานของป 2546 ในอัตราหุน ละ 0.20 บาท คิดเปน รอยละ
68.49 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดวาจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวน
ไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากชําระภาษีแลวในแตละป
ในสวนของบริษัทยอยนั้น เงินปนผลที่จายในป 2548 เปนเงินปนผลจายสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่ง
หลังของป 2547 เชนกัน โดยบริษัทยอยมีการจายเงินปนผลทั้งสิ้นสําหรับผลการดําเนินของป 2547 ในอัตรา
หุนละ 3 บาท คิดเปนรอยละ 69.77 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย ซึ่ง
อยูในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีมูล
คาตามบัญชีตอหุน เทากับ 1.85 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 757.59 ลาน
หุน) ในขณะที่ป 2547 มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 1.71 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักสุทธิ 738 ลานหุน) ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 บริษัทไดเริ่มขายหุนทุนซื้อคืนผานตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย สงผลให ณ สิ้นป 2548 บริษัทยังคงมีจํานวนหุนทุนซื้อคืนคงเหลือ 17,104,400 หุน
คิดเปนรอยละ 2.09 ของทุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท
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10.1.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 3,334.68 ลานบาท ลดลง 384.06 ลานบาท
จากป 2547 คิดเปนลดลงรอยละ 10.33 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร : ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดในมือและเงิน
ฝากธนาคารจํานวน 268.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 74.33 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 38.27 จากป 2547
ทั้งนี้สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทยอย จํานวนเงิน 89.80 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริษัทยอย
ลดปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากภายนอก ซึ่งสงผลใหปริมาณสินคาคงเหลือลดลง 40.3 ลานบาท นอก
จากนั้นในปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอย ไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล
- ลูกหนี้การคา : ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 552.58 ลานบาท คิดเปน สัดสวนรอยละ 16.57 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2547 ซึ่งมียอด
สุทธิ 589.52 ลานบาท คิดเปน สัดสวนรอยละ 15.85 ของสิน ทรัพยรวม ทั้งนี้ ถึงแมวาสัดสวนของลูกหนี้
เทียบกับสินทรัพยรวมในป 2548 จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัดสวนในป 2547 แตลูกหนี้การคาในป 2548 ลดลง
36.95 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 6.27 ทั้งนี้เนื่องจากในป 2547 มียอดขายเพิ่มขึ้นในชวงปลายป ซึ่งครบ
กํ า หนดชํ า ระเงิ น ในช ว งต น ป 2548 ส งผลให มี ลู ก หนี้ ก ารค าคงเหลื อ สิ้ น ป 2547 มี เป น จํ า นวนมาก หาก
พิจารณาลูกหนี้การคาของบริษัทและบริษัทยอยที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน และเช็ครับลงวันที่ลวงหนา จะมีสัด
สวนอยูในระดับสูงถึง รอยละ 98.20 ของลูกหนี้การคาสุทธิ นอกจากนี้จะเห็นไดวาบริษัทฯไดมีการตั้งสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวถึงรอยละ 96.64 ของลูกหนี้ที่มีอายุมากกวา 12 เดือน และลูกหนี้เช็คคืน
- สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 820.97 ลานบาท คิด
เปน สัดสวนรอยละ 24.62 ของสินทรัพยรวม โดยลดลงรอยละ 32.73 จากป 2547 ที่มีสินคาคงเหลือสุทธิ
1,220.34 ลานบาท โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีสต็อคที่ผลิตไวเพื่อสงออกไปประเทศ
พมา แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศพมาในไตรมาสที่ 4 ของป 2547 ทําใหบริษัทไม
สามารถสงสินคาไปขายไดตามที่วางแผนไว สงผลให ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีสินคาคงเหลืออยูเปนจํานวน
มาก นอกจากนี้ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสํารองสินคาลาสมัย และการลดมูลคาสินคา เพิ่ม
ขึ้นเปนจํานวนเงิน 11.48 ลานบาท ประกอบดวย
1. สํารองสินคาเสื่อมสภาพของ UFC เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 3.42 ลานบาท
2. สํารองเผื่ อการลดมู ลค าสิน ค า และสิน ค าลาสมัย ของ UPOIC เพิ่ ม ขึ้น เป น จํานวน
13.65 และ 2.63 ลานบาท ตามลําดับ
3. บริษัทมีการตั้งสํารองเผื่อการลดมูลคาสินคา ลดลงเปนจํานวน 9.22 ลานบาท
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 27.62
ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.28 ลานบาท จากป 2547 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 92.52 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของ
บริษัท 12.32 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
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1. บริษัทมีดอกเบี้ยจายลวงหนาจากการขายตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 75 ลานบาท ให
กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งมีการหักดอกเบี้ยลวงหนา ณ วันที่ในตัวสัญญาดัง
กลาว เปนจํานวนเงิน 1.66 ลานบาท
2. ในป 2548 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวันที่สิ้นอายุในกรมธรรมประกันภัยจากเดิมวันที่
31 ธันวาคมของทุ ก ป เป น วัน ที่ 31 ตุ ลาคม ทํ าให มีเบี้ ยประกัน จายลวงหนา เป น
จํานวนเงิน 3.18 ลานบาท
3. ลูกหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 7.53 ลานบาท ซึ่งเปนคาไฟฟายอนหลังที่การไฟฟาเก็บเพิ่ม
เติมโดยเรียกเก็บจากหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร จํานวนเงิน 2.9 ลานบาท บริษัท
อยูในระหวางดําเนินคดีกับการไฟฟาเพื่อเรียกคืนจํานวนเงินดังกลาว สวนอีกจํานวน
4.02 ลานบาท เปนเงินลวงหนาคาสินคา
- ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของ
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ จํานวนเงิน 1,296.65 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.88 ของสิน
ทรัพยรวม ลดลง 18.75 ลานบาท หรือรอยละ 1.43 เมื่อเทียบกับป 2547 ซึ่งมีมูลคาสุทธิ 1,315.41 ลานบาท
โดยมีสาเหตุมาจากคาเสื่อมราคาของป 2548 จํานวนเงิน 140.53 ลานบาท นอกจากนั้น ในระหวางป 2548
บริษัทและบริษัทยอยมีการจําหนายสินทรัพยที่มิไดมีการใชงาน หรือเสื่อมสภาพไป จํานวนเงิน 11.76 ลาน
บาท และมีการซื้ออุปกรณ จํานวนเงิน 135.30 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จํานวนเงิน 102.15 ลานบาท เปนของบริษัทยอย สวนใหญเปนการซื้อสินทรัพยทด
แทนสินทรัพยที่ชํารุดหรือหมดอายุการใชงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ
สินทรัพยใหมอื่น จํานวนเงิน 29.81 ลานบาท โครงการปลูกปาลมทดแทน จํานวน
19.90 ล า นบาท โครงการการเพาะต น กลา ปาลม 9.5 ล านบาท โครงการขยาย
กําลังการผลิต 27.98 ลานบาท ระบบ SAP และคอมพิวเตอร 10.59 ลานบาท
2. จํานวนที่เหลือ 33.15 ลานบาท เปนของบริษัท ซึ่งเปนโครงการแผนกเนยเทียมและ
ไขมันพืชผสม 12.63 ลานบาท และเปนการซื้อสินทรัพยทดแทนสินทรัพยที่ชํารุด
หรือหมดอายุการใชงาน ปรับ ปรุงประสิทธิภาพและสินทรัพ ยใหมอื่น จํานวนเงิน
20.52 ลานบาท
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2548 บริษั ทและบริษัทยอยมีสภาพคลองทางการเงินเพิ่ มขึ้ นจากป 2547 โดยมี เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 74.33 ลานบาท จาก 194.22 ลานบาท ในป 2547 เปน 268.54 ลานบาท ในป 2548 โดยมี
ปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดัง
นี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจกรรมดําเนินงานจํานวน 654.60 ลานบาท ในขณะที่ป 2547 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 174.16 ลานบาท
โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
- กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน จํานวนเงิน 254.88
ลานบาท ในขณะที่บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรเพียง 53.88 ลานบาท ซึ่งมีความแตกตางคอนขางมาก
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-

-

โดยสาเหตุหลักมาจาก คาเสื่อมราคา จํานวน 140.53 ลานบาท นอกจากนั้นจะเปนคาเผื่อสินคาลาสมัย
และการลดมูลคาสินคาที่เพิ่มขึ้น 11.48 ลานบาท คาตัดจําหนายสวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี 17.44 ลานบาท และกําไรของผูถือหุนสวนนอย 23.17 ลานบาท
สินคาคงเหลือสุทธิลดลง 387.89 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไมสามารถสงสินคาออกไปประเทศพมาได
ในชวงปลายป 2547
ลูกหนี้การคาสุทธิลดลง ทั้งบริษัทอื่น และกิจการที่เกี่ยวของ จํานวนเงิน 34.42 ลานบาท เนื่องจากการ
ที่บริษัทไดขายสินคาใหกับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมจํานวนมากในชวงปลายป 2547 ทําใหเมื่อเปรียบ
เทียบกับป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิลดลงมาก
เจาหนี้การคาลดลง 36.36 ลานบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีการลดปริมาณสต็อคสิน คาคง
เหลือลง
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 26.59 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดรับลวงหนาจาก
การขาย ซึ่งจะสงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดไดมาเพิ่มขึ้น 14.58 ลานบาท ในป 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจ
กรรมการลงทุนจํานวน 124.38 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2547 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิใชไป 518.74 ลานบาท ลดลง
394.36 ลานบาท คิดเปน รอยละ 76.02 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ในป 2547 บริษัทมีการใชเงินจํานวน 406.50 ลาน
บาท ไปลงทุนซื้อหุนของ UFC ในสัดสวนรอยละ 96.79 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจ
กรรมจัดหาเงินจํานวน 455.89 ลานบาท ในขณะที่ป 2547 มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจํานวน 684.63 ลานบาท โดยมี
สาเหตุหลักดังนี้
- ในระหวางป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารจํานวน 178.32
ลานบาท และชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 357.41 ลานบาท
- บริษัทและบริษัทยอยมีการจายเงินปนผลในระหวางป 2548 จํานวน 29.07 ลานบาท ซึ่งเปนเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งหลังของป 2547
- บริษัทไดขายหุนทุนซื้อคืนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 64.90 ลานหุน สงผลใหบริษัท
มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการขายหุนดังกลาวจํานวน 109.30 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนลดลงจาก
1.33 เทา ในป 2547 เปน 1.20 เทา ในป 2548 เนื่องจากในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุน
เวียนลดลงในอัตรารอยละ 17.29 ซึ่งเปนการลดลงในอัตราที่มากกวาอัตราลดลงของหนี้สินหมุนเวียนที่รอย
ละ 8.47 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากสินคาคงเหลือลดลงเปนจํานวนมากถึง 399.37 ลานบาท หรือลดลงคิด
เปนรอยละ 32.73 และมีสัดสวนถึงรอยละ 49.17 ของสินทรัพยหมุนเวียน ในขณะที่เงินกูยืมและเจาหนี้การ
คาลดลงเพียง 155.39 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 11.56 และมีสัดสวนถึงรอยละ 85.68 ของหนี้สิน
หมุนเวียน
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อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
0.52 เทา ในป 2547 เปน 0.59 เทา ในป 2548 เนื่องจากในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยคลอง
ตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4.77 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร ใน
ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีอัตราลดลงรอยละ 8.47 จากปกอน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสินคาคงเหลือลดลง ทําให
มีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจาหนี้การคาลดลง สงผลใหในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพ
คลองเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม
ลดลงจาก รอยละ 4.50 ในป 2547 เปน รอยละ 1.53 ในป 2548 เนื่ องจากผลกํ าไรสุท ธิที่ ลดลงถึงรอยละ
59.84 ในขณะที่สินทรัพยรวมลดลงเพียงรอยละ 10.33 จากปกอน ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทยอยที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากตนทุนขายโดยเฉลี่ยของบริษัทยอยที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากปริมาณผลปาลมสดที่ปอนเขาสูโรงงานลดลงในป 2548 ทําใหไมสามารถใชกําลังการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอตนทุนการผลิตน้ํามันดิบที่สูงขึ้น อีกทั้งในป 2547 บริษัทมีกําไรจากการขายที่ดินที่
เปนที่ตั้งของสํานักงานเดิมของบริษัท ซึ่งเปนรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปรกติ นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยอยู
ในทิศทางขาขึ้น รวมถึงการที่บริษัทมีเงินกูยืมเพื่อใชในการซื้อหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง สงผลใหความ
สามารถในการทํากําไรของบริษัทและบริษัทยอยลดลง
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุนลด
ลงจากรอยละ 8.71 ในป 2547 เปนรอยละ 3.27 ในป 2548 ทั้งนี้เนื่องจากผลกําไรสุทธิที่ปรับตัวลดลงถึงรอย
ละ 59.84 ในขณะที่สวนผูถือหุน (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน) เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 10.01 จากป 2547
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนลดลงจาก 1.37 เทา ในป 2547 เปน
0.93 เทา ในป 2548 เนื่องจากบริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในระหวางป 2548 ซึ่ง
เนื่องมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือ สงผลใหหนี้สินรวมมีอัตราการลดลงถึงรอยละ 25.20 ในขณะที่สวน
ผูถือหุน (สุทธิจากหุนทุนซื้อคืน) มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 10.01 จากป 2547
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียน
ของลูกหนี้การคา เทากับ 8.43 เทา ลดลงจาก 10.80 เทา ในป 2547 สงผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ประมาณ 43 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2547 ซึ่งอยูที่ประมาณ 33 วัน เนื่องจากลูกหนี้คงเหลือเฉลี่ยของ
บริษัทและบริษัทยอยในป 2548 มีมูลคาสูงกวา ป 2547 ซึ่งมีผลมาจากลูกหนี้คงเหลือตนป 2547 มิไดรวม
ลูกหนี้คงเหลือของ UFC เนื่องจากบริษัทไดเขาไปลงทุนในหุนของ UFC เมื่อเดือนเมษายน 2547
แตหากวิเคราะหจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทแลวระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 39 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับป 2547 ซึ่งอยูที่ประมาณ 33 วัน โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจากการขายสุทธิในป 2548 ต่ํากวาป
2547 ในขณะที่ลูกหนี้เฉลี่ยในป 2548 สูงกวาป 2547 ซึ่งมีสาเหตุมาจากลูกหนี้คงเหลือตนป 2547 มีมูลคา
ต่ํา
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อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเนนเรื่องระบบการจัดการและการควบคุมการปลอยเครดิตใหแกลูกคา โดยไดใช
นโยบายดังกลาวนี้กับบริษัทยอยดวย และในปที่ผานมาบริษัทและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การขายเครดิตใหแกลูกคาอยางมีนัยสําคัญ
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียน
ของสินคาสําเร็จรูป เทากับ 8.16 เทา ลดลงจาก 11.01 เทา ในป 2547 สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยู
ที่ประมาณ 44 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2547 ซึ่งอยูที่ประมาณ 33 วัน เนื่องจากสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ
เฉลี่ยของบริษัทและบริษัทยอยในป 2548 มีมูลคาสูงกวา ป 2547 ซึ่งมีผลมาจากสินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนป
2547 มิไดรวมสินคาสําเร็จรูปคงเหลือของ UFC เนื่องจากบริษัทไดเขาไปลงทุนในหุนของ UFC เมื่อเดือน
เมษายน 2547
แตหากวิเคราะหจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทแลวระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 13 วัน ลดลง
เมื่อเทียบกับป 2547 อยูที่ประมาณ 15 วัน ซึ่งมีผลมาจากสินคาสําเร็จรูปคงเหลือสิ้นป 2548 ที่ลดลงถึงรอย
ละ 71.55 ในขณะที่สินคาสําเร็จรูปคงเหลือสิ้นป 2547 สูงขึ้นถึงรอยละ 102.50 โดยมีสาเหตุมาจากสต็อคของ
ป 2547 ที่เตรียมไวสงออกไปประเทศพมา
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียน
ของเจาหนี้การคา เทากับ 23.51 เทา ลดลงจาก 24.49 เทา ในป 2547 มีผลใหระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 16 วัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 15 วัน ในป 2547 เนื่องจากตนทุนขายของสินคาในป 2548 มีราคาสูง
กวา ป 2547 ในขณะที่เจาหนี้การคาลดลง เนื่องจากการลดลงของสินคาคงเหลือ

10.1.3 รายจายลงทุน
ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของโรงงาน
ตางๆ ดังนี้
- บริษัทไดดําเนินงานตอเนื่องในโครงการปรับปรุงระบบการผลิตของผลิตภัณฑเนยเทียมและไขมันพืช
ผสมจากระบบ Manual สูระบบ Automation โดยเปนการกอสรางปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมใหแลวเสร็จ
- บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังและ
จังหวัดกระบี่
- การขยายกําลังการผลิตผักและผลไมกระปองที่โรงงานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดลําปาง
ทั้งนี้ในการดําเนินงานโครงการดังกลาวขางตนของบริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราช
บัญญัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนที่เรียบรอยแลว
แผนรายจายลงทุน
ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีแผนที่จะนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB Treatment
System) มาใช เพื่อเปนการลดอัตราการสูญเสียของน้ํามันปาลมที่ติดไปกับทะลายปาลมเปลาที่ไมใชแลว นอกจากนี้
ทะลายปาลมเปลาหลังจากผานระบบการจัดการแลว ยังสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟาใช
ภายในโรงงาน โดยบริษัทยอยมีแผนที่จะดําเนินโครงการการผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล ภายใตกลไกการพัฒนาที่
40

สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เพื่อขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใชเศษวัสดุที่ไมใช
แลวจากขบวนการผลิตเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ําในการผลิตกระแสไฟฟา
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานสกัดน้ํ ามันปาลมดิบที่
จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่โดยการออกแบบและปรับปรุงผังโรงงานและเครื่องจักรเพื่อใหขบวนการผลิตในแตละสวน
มีความสอดคลองกันมากขึ้น ซึ่งจะทําใหโรงงานสามารถใชกําลังการผลิตที่มีอยูไดอยางเต็มที่

10.1.4 แหลงที่มาของเงินทุน
โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุน 1,728.28
ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.83 และหนี้สิน จํานวน 1,606.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.17 ซึ่งในจํานวนหนี้สินดัง
กล าว มาจากเงิน กูยืมจากธนาคาร จํานวน 1,217.36 ลานบาท หรือ รอยละ 75.78 โดยแบ งเป น เงิน กูยืม ระยะสั้น
จํานวน 1,015.81 ลานบาท หรือ รอยละ 83.44 และเปนเงินกูระยะยาวจํานวน 201.55 ลานบาท หรือ รอยละ 16.56
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.93 เทา โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญดังนี้ :- สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนผูถือหุน 1,728.28 ลานบาท (สุทธิ
จากหุนทุนซื้อคืน 26.62 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 157.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.01 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
บริษัทไดเริ่มขายหุนทุนซื้อคืนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 64.90 ลานหุน ในราคาเฉลี่ย
หุนละ 1.68 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 109.30 ลานบาท สงผลให ณ สิ้นป 2548 บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุน
8.30 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่เกิดขึ้นจากการขายหุนทุนซื้อคืนดังกลาว นอกจากนั้นบริษัทและบริษัท
ยอยยังมีกําไรสุทธิในป 2548 จํานวน 53.88 ลานบาท และมีการประกาศจายเงินปนผลในระหวางป 29.07
ลานบาท
- หนี้สิน : ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูระยะสั้นจากธนาคาร 802.93 ลานบาท
ซึ่งในจํานวนดังกลาว ประกอบดวย
1.
จํานวนเงิน 31.85 ลานบาท เปนเงินกูของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยที่ดิน
อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัทยอยเอง
2.
จํานวน 165.40 ลานบาท ค้ําประกันโดยบริษัท
3.
จํานวนเงิน 605.68 ลานบาท ไมมีหลักประกันใดๆทั้งสิ้น
ในสวนของหนี้สินระยะยาวจํานวนเงิน 414.43 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนเงิน 128.58 ลานบาท เปนของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยหลักทรัพยเดียว
กั น กั บ เงิน กู ร ะยะสั้ น ของบริษั ท ย อ ยนั้ น และไม มี เงื่อ นไขของหนี้ สิ น ต อ การกู ยื ม
(covenant) บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปนสกุลเงินบาท ครบ
กําหนดชําระในป 2552 โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน อัตรา
ดอกเบี้ย MLR
- จํานวนเงิน 44.30 ลานบาท เป นของบริษั ท ยอย ซึ่ งค้ําประกัน โดยบริษั ท และมี
เงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการจาย
เงิน ปนผลของบริษั ทยอย เงิน กูดังกลาวเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป
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-

2553 โดยมีการชําระคืนเงินตนทุก 3 เดือนพรอมดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เทากับ
THBFIX บวกดวยอัตราคงที่
จํานวนเงิน 241.55 ลานบาท เปนของบริษัท โดยมีการกูเงินเปนสกุลเงินบาท อัตรา
ดอกเบี้ย เทากับ THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ชําระคืน
เงิน ต น ทุ ก 6 เดื อ น แบ งเป น จํ า นวนเงิน 85.00 ล า นบาท ครบกํ า หนดชํ าระในป
2549 และจํานวนเงิน 156.55 ลานบาท ครบกําหนดชําระในป 2550

10.2 ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของวัตถุ
ดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้สําหรับบริษัทแลวยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของตนทุนการผลิตของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยราคาน้ํามันปาลมจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิต
ปาลมสดและราคาตลาดโลกที่ไมแนนอน การปรับตัวสูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท บริษัทจึง
ตองคาดการณราคาน้ํามันปาลมใหใกลเคียงมากที่สุด โดยอาศัยประสบการณและขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อให
สามารถบริหารจัดการสินคาคงคลังใหสอดคลองกับสถานการณราคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ซึ่งบริษัทไมสามารถ
ปรับราคาขายผลิตภัณฑไดตามความผันผวนของตนทุนวัตถุดิบ เนื่องจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงภายในอุตสาห
กรรมน้ํามันปาลม ประกอบกับ การถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา
5 ลิตรลงมา
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติแลว การเปด
เสรีนําเขาน้ํามันปาลมตามเงื่อนไขของ AFTA ยังนับเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม หากมีการเปดเขตการคาเสรี AFTA อยางจริงจัง ผูไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
เนื่องจากอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทยในปจจุบัน อยูในลักษณะตั้งรับเพื่อปรับตัวใหสามารถแขงขันดานตนทุนผลิต
ซึ่งตนทุนผลิตของไทยยังสูงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ในขณะที่น้ํามันปาลมเปนสินคาที่ถูกควบคุมการนําเขา เพื่อให
ความคุมครองหลักแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในประเทศ จึงสงผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบของโรงงานกลั่นน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ที่สูงกวาเมื่อเทียบกับของมาเลเซีย ทั้งนี้การเปดเสรี AFTA สงผลใหมีการปรับลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ
5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันรัฐบาลยังไมไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนภายใตขอตกลงการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน สงผลตอการบริหารจัดการวัตถุดิบในชวงปาลมขาด
แคลน ทําใหโรงกลั่นน้ํามันปาลมไมสามารถใชกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่ ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ในอนาคตปาลมน้ํามันยังจะมีบทบาทสําคัญในการใชผลิตไบโอดีเซล ซึ่งหากผสมน้ํามันปาลมกับน้ํา
มันดีเซลในสัดสวนที่เหมาะสม สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลงได โดยคาดวาไบโอดีเซลจะเปนแหลงพลังงาน
ทดแทนที่สําคัญในอนาคต และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการนําเขาและสงออกน้ํามันปาลม ก็มีแนวโนม
ที่จะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเชนเดียวกัน
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10.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 2 บริษัท

ป 2547
1,185,000 บาท
1,412,500 บาท

ป 2548
1,255,000 บาท
1,472,500 บาท

2) คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทยอยไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ซึ่งไดแก การตรวจสอบ
กิจการที่ไดรับ BOI เพื่อใชในการยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอย ในรอบปบัญ ชี 2548 เปนจํานวนเงิน
70,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับ รอบปบัญชี 2547
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11.

ผูถือหุนและการจัดการ
11.1 ผูถือหุน
ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2548 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถือหุน
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
G.K.GOH STOCKBROKERS PTE LTD
G.K. GOH SECURITIES (HK) NOMINEES LIMITED
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
นายไพรัช อิ่มโชคชัย
นายสุรพันธ พัฒนพิฑูรย

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
40.14
19.21
7.48
5.32
1.22
1.44
1.09
0.83
0.62
0.54

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
1
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือหุน
ตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
50.71
1
(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)
24.50
2
3
นาย วัง ชาง ยิง (ไมไดถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))
24.50
2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และดูแลงานดานการตลาดของบริษัทยอย โดย
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซียชื่อ Bursa Securities Malaysia Berhad ผูถือหุนรายใหญของ HAP SENG CONSOLIDATED
BERHAD คือ MALAYSIAN MOSAICS BERHAD ถือหุนในสัดสวนรอยละ 52.99

3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้
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รอยละของจํานวนหุนสามัญทั้ง
หมดที่ออกและเรียกชําระแลว
1
52.90
Galatea Sdn Bhd.
2
44.30
HSBC Trustee (C.I.)
3
1.30
Whang Yee Ling
4
0.90
Chen Mu Hsien
5
0.60
Whang Shang Ying
รวม
100.00
หมายเหตุ Galatea Sdn Bhd. ถือหุนโดย นายวัง ตา เลียง และ ภรรยา รอยละ 49.93, นายวัง ชาง ยิง รอยละ 33.78, นางสาว วัง ยี ลิง รอยละ
14.53, และ Lam Soon Properties Sdn. Bhd. รอยละ 1.76
ลําดับ

ชื่อผูถือหุน
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11.2 คณะกรรมการและผูบริหาร
11.2.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

- 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

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1 นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายสงคราม กระจางเนตร
3. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
4. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
5. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

- คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายสงคราม กระจางเนตร
3. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
4. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
5. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

11.2.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการจึงมอบหมายให
กรรมการแตละทานทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัทฯเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู ความ
สามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม
และมีวิธีการแตงตั้งกรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
11.2.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
ในป 2548 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
3/5
3/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5

11.2.4 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
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
กรรมการและผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
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11.2.5 ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

65 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ

●
●
●
●
●

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

●
●
●
●

กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

สมาชิกวุฒิสภา
ผูกอตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
Ο ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Ο ประธานกรรมการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
Ο รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
Ο โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
Ο ผูวาการประปาสวนภูมิภาค
Ο รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. นาย วัง ตา เลียง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
79 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.34
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดาของนายวัง ชาง ยิง
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley, U.S.A
ประสบการณ
● รองประธานกรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
Group Managing Director of the Lam Soon Group for the territory of Singapore, Malaysia and
Thailand.

หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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● Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, a public listed company in Singapore
ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
Ο รองประธาน The Public Service Commission of Singapore.
3. นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
63 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี / โท – เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 32/2005
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
● ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Ο

● ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
● กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
Ο ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
Ο ประธานกรรมการ บริษัท จัดการอุตสาหกรรม จํากัด
Ο ผูอํานวยการกองประเมินแผนงานและโครงการ สํานักงบประมาณ, สํานักนายกรัฐมนตรี
4. นางสุมาลย แจงศิริเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
58 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Diploma in Financial Management–The RVB Executive Program in
Management / The Netherlands
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 3/2000
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Ο

● ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
● ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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● ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
● กรรมการบริษัท บานไผ ยูเนี่ยน การเมนท จํากัด
ผูตรวจสอบบัญชี สํานักงานกฎหมายและบัญชีนวธรรม
Ο สมุหบัญชี บริษัท ธาดา วิศว จํากัด
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
45 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร (การเงิน),
University of Southern California, U.S.A.
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 1/2000
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Ο

● Senior Private Sector Development Specialist, World Bank, Bangkok
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Ο ผูจัดการฝายงานบริหารผูลงทุนสัมพันธ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
6. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ
45 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนลูกชายของนายวัง ตา เลียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ
● กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Ο

●
●
●
●
●
●
●

กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการอิสระ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

48 ป
รอยละ 1.09
ไมมี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ

●
●
●
●
●

กรรมการผูจัดการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

●
●
●
●
●

กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
กรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
Ο กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Ο นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
Ο กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ
47 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.001
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
● กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด

หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการและผูจัดการโรงงาน
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

49 ป
รอยละ 0.02
ไมมี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ

●
●
●
●

กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
Ο ผูจัดการสวน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
Ο ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
ผูจัดการฝายขาย
อายุ
46 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.14
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
● ผูจัดการฝายขาย บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Ο ผูจัดการฝายขาย บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
11. นางรุงนภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
47 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
● ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Ο ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด
Ο ผูจัดการฝายขายอาวุโส บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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11.2.6 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 2547
ในระหวางรอบปบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2548
2,758,000
2,758,000
8,900,000
8,900,000
9,140
9,140
200,000
200,000
379,500
755,000
1,134,500
-

11.2.7 คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,838,000 บาท
ดังนี้
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

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน

โดยมีรายละเอียด

คาธรรมเนียมกรรมการ
ป 2548
569,000
232,000
703,000
703,000
703,000
232,000
232,000
232,000
232,000

- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย
เปนจํานวนเงิน 2,880,000 บาท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทจํานวน 7 ทาน เปนจํานวนเงิน 58,596,349 บาท
หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา
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คาตอบแทนอื่น
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการบริหารและผูบริหาร สําหรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น
ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ สวนกรรมการบริหารไมไดรับเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
11.2.8 กรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รายชื่อบริษัท

บริษัท
รายชื่อกรรมการ

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

X
//
//
//
//
//

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม
X
/
/
//
//

บมจ. อาหาร
สากล

บริษัทที่เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิ้ง จํากัด)

X
/
//
/
//

X
/
/
/
/

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร
11.2.9 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตนดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน
คูสมรส และบุตรที่ ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญ ญั ติห ลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสที่
มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแกผูอื่น
รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่ผูบริหารทานนั้นจะไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพร
ตอสาธารณะชน
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11.2.10 การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 กุม ภาพันธ 2549 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 4 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดย
ใชแบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
เห็นวา บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอแลว
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูสอบบั ญ ชีขอ 5 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดัง
กลาวนี้อยางเพียงพอแลว
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
สอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และไดมีการรายงานให
คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
แลวเชนกัน

11.3 นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุน เปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินไดแลว โดยบริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2546 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท
คิดเปนรอยละ 68.49 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2547 ในอัตรา
หุนละ 0.075 บาท คิดเปนรอยละ 41.67 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนจํานวนเงินต่ํากวาป 2546 เนื่องจากผลการดําเนินงาน
ของป 2547 ต่ํากวา ป 2546 นอกจากนั้น บริษัทฯยังมีภาระเงินกูที่จะตองจายคืนธนาคารจากการที่บริษัทฯเขาไปซื้อ
หุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) อยางไรก็ตามบริษัทฯยังสามารถจายเงินปนผลไดตามนโยบายการจาย
เงินปนผลของบริษัทฯ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทและสภาวะทางเศรษฐกิจดวย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จึงไมสามารถจายเงินปนผลได
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12.

บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
12.1 รายการระหวางกันกับบุคคลที่มีผลประโยชนรวม
บริษัทไมมีรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัทขอ 5

12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมและแผนกผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมของ
บริษัท ซึ่งบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยที่มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่มีคุณ
ภาพ สงมอบตรงเวลา และเปนคูคาที่ดี ประกอบกับปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศบางฤดูกาลมีไมเพียงพอตอการ
ใชน้ํามันปาลมดิบของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม และการนําเขาตองขออนุมัติจากภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความจํา
เปนตองซื้อน้ํามันปาลมดิบจากบริษัทยอย

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2548 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
คิดเปน รอยละ 19.23 ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไป
ตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของ
การทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนผู
อนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการซื้อจากผู
ขายรายอื่นๆ

12.4

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทฯจะเขามาถือหุน
และเปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เนื่องจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปน
บริษัทที่มีสวนปาลมใหญที่สุดในประเทศไทย และเปนหนึ่งในบริษัทที่มีการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่มีคุณภาพ นอกจาก
นั้นบริษัทก็มีการใชน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามัน
ปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงรายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็ตามบริษัทมีการ
ซื้อน้ํามันปาลมในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจากผูขายรายอื่น
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13.

ปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
13.1 ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทไมมีคดีทางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน

13.2 พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต
- ไมมี -

14.

ขอมูลเกี่ยวกับหุนกูหรือตั๋วเงิน
- ไมมี -
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15.

งบการเงิน
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2548 และ 2547

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ล่ําสูง
(ประเทศไทย) จํากั ด (มหาชน) ดวยเชน กัน ซึ่ งผูบ ริห ารของกิจ การเป น ผูรับ ผิด ชอบตอ ความถูก ตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวน
เงิน และการเป ด เผยข อ มู ล ในงบการเงิน การประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก การบั ญ ชี ที่ กิ จ การใช แ ละ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รุทร เชาวนะกวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ : 27 กุมภาพันธ 2549

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2548

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547

2548

2547

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

268,544,672

194,216,588

27,407,515

56,932,578

1,776,555

3,195,755

260,851

760,034

550,802,871

586,328,812

404,848,738

454,363,133

552,579,426

589,524,567

405,109,589

455,123,167

3,276,322

219,211

ลูกหนี้การคา
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

4, 5

บริษัทอื่น

4

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

5

16,641

6

820,969,953

1,220,340,116

434,034,168

758,065,439

27,623,582

14,348,894

14,947,968

2,627,252

1,669,734,274

2,018,430,165

884,775,562

1,272,967,647

-

-

1,009,768,047

1,011,803,085

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

-

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสีย

7

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

8

14,351,440

14,137,750

701,443

617,750

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

9

1,296,653,664

1,315,405,899

442,543,051

460,860,528

109,481,612

109,481,612

-

-

242,254,115

259,689,887

-

-

900,000

900,000

-

-

1,302,382

689,293

417,022

441,022

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

1,664,943,213

1,700,304,441

1,453,429,563

1,473,722,385

รวมสินทรัพย

3,334,677,487

3,718,734,606

2,338,205,125

2,746,690,032

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่สูงกวาราคาตามบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใช
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2548

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547

2548

2547

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

11

802,927,652

5

2,704,705

981,247,907

470,000,000

665,000,000

2,182,844

25,065,454

เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอื่น

-

170,412,241

206,857,881

99,060,734

120,534,399

173,116,946

206,857,881

101,243,578

145,599,853

212,884,444

156,210,000

171,900,000

114,450,000

30,424,073

30,119,879

25,404,034

25,423,786

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

15,241,341

9,274,857

8,020,062

6,577,507

คาใชจายคางจาย

60,503,909

82,935,719

27,108,752

29,609,371

รายไดรับลวงหนา

27,043,358

12,460,095

26,652,686

12,460,095

อื่น ๆ

65,527,036

37,053,004

33,400,493

29,591,987

168,315,644

141,723,675

95,181,993

78,238,960

1,387,668,759

1,516,159,342

863,729,605

1,028,712,599

12

201,545,556

615,630,000

69,650,000

458,050,000

13

17,028,000

15,308,000

-

-

154,523

545,195

-

-

218,728,079

631,483,195

69,650,000

458,050,000

1,606,396,838

2,147,642,537

933,379,605

1,486,762,599

รวมเจาหนี้การคา
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

12

เงินปนผลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

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

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2548

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547

2548

2547

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

15

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

241,970,265

241,970,265

241,970,265

241,970,265

สวนเกินทุนหุนซื้อคืน

16

8,304,881

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

8

(2,922,391)

(3,092,259)

(2,922,391)

(3,092,259)

14

70,748,216

68,054,254

70,748,216

68,054,254

-

8,304,881

-

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

26,618,806

- สํารองหุนทุนซื้อคืน

-

26,618,806

-

ยังไมไดจัดสรร

266,724,549

260,608,073

266,724,549

260,608,073

รวมสวนของผูถือหุน

1,431,444,326

1,387,540,333

1,431,444,326

1,387,540,333

(26,618,806)

(127,612,900)

(26,618,806)

(127,612,900)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ

1,404,825,520

1,259,927,433

1,404,825,520

1,259,927,433

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

323,455,129

311,164,636

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

1,728,280,649

1,571,092,069

1,404,825,520

1,259,927,433

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

3,334,677,487

3,718,734,606

2,338,205,125

2,746,690,032

0

0

0

0

หัก : หุนทุนซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2548

2547

2548

2547

5,114,261,651

5,080,922,567

4,048,681,206

4,244,418,010

-

-

19,361,298

81,773,265

รายได
รายไดจากการขาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

7

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร

3,276,942

24,350,569

1,794

22,201,930

28,191,329

25,821,470

12,934,183

14,770,820

5,145,729,922

5,131,094,606

4,080,978,481

4,363,164,025

4,467,519,603

4,347,198,843

3,749,345,373

3,939,531,841

509,151,120

516,284,472

237,895,135

256,310,914

11,978,000

11,803,000

3,838,000

3,653,000

4,988,648,723

4,875,286,315

3,991,078,508

4,199,495,755

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

157,081,199

255,808,291

89,899,973

163,668,270

ดอกเบี้ยจาย

(52,998,059)

(33,368,835)

(28,000,667)

(16,580,522)

(27,036,433)

(31,659,728)

(8,020,062)

(12,935,957)

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย

77,046,707

190,779,728

53,879,244

134,151,791

กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย

(23,167,463)

(56,627,937)

กําไรสุทธิสําหรับป

53,879,244

134,151,791

53,879,244

134,151,791

0.07

0.18

0.07

0.18

757,585,556

738,000,000

757,585,556

738,000,000

รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ

17

รวมคาใชจาย

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

18

-

-

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2548

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547

2548

2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไรสุทธิ

53,879,244

134,151,791

53,879,244

134,151,791

140,530,359

133,141,850

48,110,295

49,358,571

17,435,772

15,434,490

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

-

-

-

-

(19,361,298)

(81,773,265)

5,155,812

2,947,103

359,612

(1,733,438)

11,477,409

31,808,275

(9,215,781)

9,721,944

-

7,194,201

-

1,926,317

สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน

1,720,000

15,308,000

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดบัญชีสินทรัพยถาวร

1,766,216

(24,350,569)

(1,793)

(22,201,930)

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

(248,935)

444,319

(110,410)

(206,047)

23,167,463

56,627,937

-

-

254,883,340

372,707,397

73,659,869

89,243,943

1,419,200

2,521,823

499,183

554,359

32,999,209

(150,828,692)

49,147,841

(152,450,807)

สินคาคงเหลือ

387,892,754

(346,331,798)

333,247,052

(193,599,047)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(14,918,511)

4,665,771

(12,320,716)

(705,341)

(613,089)

1,395,709

24,000

(172,163)

(22,882,610)

(3,434,631)

กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย

-

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

2,704,705

-

เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น

(36,359,934)

(37,025,955)

(21,356,313)

(18,931,881)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

26,591,969

(21,264,928)

16,943,033

(10,947,251)

654,599,643

(174,160,673)

416,961,339

(290,442,819)

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2548

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2547

2548

2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแก
กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร

(838,671)
11,760,097

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

-

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย

-

ซื้ออุปกรณ

34,693,280
(392,338,589)
-

(3,057,111)
3,363,727
-

25,822,494
(406,497,756)

21,482,511

96,671,300

(135,304,437)

(161,098,729)

(33,154,752)

(102,026,235)

(124,383,011)

(518,744,038)

(11,365,625)

(386,030,197)

(178,320,255)

560,252,001

(195,000,000)

495,000,000

ชําระคืนเจาหนี้เชาซื้อ

(390,672)

(908,255)

-

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น

-

395,000,000

-

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

395,000,000

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว

(357,410,000)

เงินสดรับจากการจําหนายหุนทุนซื้อคืน

109,298,975

เงินปนผลจาย

(29,066,596)

(159,681,812)

(18,469,752)

(110,700,000)

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(455,888,548)

684,627,578

(435,120,777)

686,800,000

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

74,328,084

(8,277,133)

(29,525,063)

10,326,984

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

194,216,588

202,493,721

56,932,578

46,605,594

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

268,544,672

194,216,588

27,407,515

56,932,578

ดอกเบี้ยจาย

54,233,661

36,424,065

29,160,431

14,711,554

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

24,707,629

57,760,878

6,268,713

26,810,680

(110,034,356)
-

(330,950,000)
109,298,975

(92,500,000)
-

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
เงินสดจายระหวางปสําหรับ :-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรเปนสํารองหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
จําหนายหุนทุนซื้อคืน
กําไรสุทธิสําหรับป
สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ทุนที่ออกจําหนาย
สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
หมายเหตุ และชําระแลว
820,000,000
241,970,265
14
19
820,000,000
241,970,265
14
16
19
16
820,000,000
241,970,265

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนเกินทุน
หุนซื้อคืน
8,304,881
8,304,881

ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นใน
เงินลงทุน
ระยะยาวอื่น
(2,312,417)
(779,842)
(3,092,259)
169,868
(2,922,391)

งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารอง
สํารอง
ตามกฎหมาย
หุนทุนซื้อคืน
61,346,664
6,707,590
68,054,254
2,693,962
127,612,900
(100,994,094)
70,748,216
26,618,806

ยังไมได
จัดสรร
243,863,872
(6,707,590)
(110,700,000)
134,151,791
260,608,073
(2,693,962)
(127,612,900)
(18,450,000)
100,994,094
53,879,244
266,724,549

หุนทุนซื้อคืน
(127,612,900)
(127,612,900)
100,994,094
(26,618,806)

สวนของผูถือหุน
สวนนอย
273,641,884
37,522,752
311,164,636
12,290,493
323,455,129

รวม
1,510,897,368
(779,842)
(110,700,000)
134,151,791
37,522,752
1,571,092,069
169,868
(18,450,000)
109,298,975
53,879,244
12,290,493
1,728,280,649

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรเปนสํารองหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
จําหนายหุนทุนซื้อคืน
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14
19

14
16
19
16

ทุนที่ออกจําหนาย
สวนเกิน
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ
820,000,000
241,970,265
820,000,000
241,970,265
820,000,000
241,970,265

สวนเกินทุน
หุนซื้อคืน
8,304,881
8,304,881

ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นใน
เงินลงทุน
ระยะยาวอื่น
(2,312,417)
(779,842)
(3,092,259)
169,868
(2,922,391)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารอง
สํารอง
ตามกฎหมาย
หุนทุนซื้อคืน
61,346,664
6,707,590
68,054,254
2,693,962
127,612,900
(100,994,094)
70,748,216
26,618,806

ยังไมได
จัดสรร
243,863,872
(6,707,590)
(110,700,000)
134,151,791
260,608,073
(2,693,962)
(127,612,900)
(18,450,000)
100,994,094
53,879,244
266,724,549

หุนทุนซื้อคืน
(127,612,900)
(127,612,900)
100,994,094
(26,618,806)

รวม
1,237,255,484
(779,842)
(110,700,000)
134,151,791
1,259,927,433
169,868
(18,450,000)
109,298,975
53,879,244
1,404,825,520

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย
บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม บริษัทฯมีที่
อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงิน ของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) และงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมด (ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังนี้ :ทุนชําระแลว
2548
2547
ลานบาท
ลานบาท

อัตรารอยละของการ
ถือหุนโดยบริษัทฯและ
บริษัทยอย
2548
2547
รอยละ
รอยละ

ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)

324

324

66.29

66.29

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

350

350

96.79

96.79

274

274

100.00

100.00

เจาของสวนปาลมน้ํามัน

5

5

100.00

100.00

5

5

100.00

100.00

เจาของสิทธิเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ
เจาของสิทธิเขาทําประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ

60

60

58.00

58.00

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด
บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
บริษัท พันธศรี จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนียน ฟรอสท จํากัด
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ประกอบธุรกิจการทําสวน
ปาลมน้ํามันและผลิตน้ํามัน
ปาลมดิบ
ประกอบธุรกิจผลิตและจัด
จําหนายผักและผลไมกระปอง
และเครื่องดื่มบรรจุกระปอง

ผลิตผักและผลไมแชแข็ง

ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัท
ยอยของบริษัทฯและทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
สวนเกินของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่เกินกวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
ณ วันซื้อแสดงไวเปน “สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี” ภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลรวม และตัดจําหนายภายในระยะเวลา 20 ปนับจากวันที่ถือหุนของบริษัท
ยอย
ในเดือนเมษายน 2547 เดือนมิถุนายน 2547 และเดือนตุลาคม 2547 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน) จํานวนรวม 33,874,813 หุน ในราคาหุนละ 12 บาท คิดเปนอัตราสวนการถือ
หุนรอยละ 96.79 ของบริษัทดังกลาวทําใหบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอย งบดุลรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 จึงไดรวมงบดุลรวมของบริษัทดังกลาว และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ไดรวมผลการดําเนินงานรวมของบริษัทนั้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547
มู ล ค าสุ ท ธิ ข องเงิน ลงทุ น และเงิน สดจายสุ ท ธิ ในการซื้ อ เงิน ลงทุ น ในบริษั ท ย อ ยข างต น มี ราย
ละเอียดดังนี้ :-

สินทรัพย - สุทธิ
หนี้สิน - สุทธิ
มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันซื้อ
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคา
ตามบัญชี
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย ณ วันซื้อ
เงินสดจายในการซื้อเงินลงทุนสุทธิ
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(หนวย : บาท)
2547
777,246,128
(506,400,760)
270,845,368
135,652,388
406,497,756
(14,159,167)
392,338,589

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.1 การรับรูรายได
บริษัทฯรับรูรายไดจากการขายเมื่อไดสงมอบสินคาและโอนกรรมสิทธิในสินคาใหกับลูกคา
แลว
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงิน สดและรายการเที ยบเท าเงิน สดหมายความรวมถึงเงิน สดและเงิน ฝากธนาคารซึ่ งถึ ง
กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนและปราศจากภาระผูกพัน
3.3

ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูก หนี้ ก ารคาแสดงตามมู ลคาสุ ท ธิที่ จะไดรับ บริษั ทฯและบริษั ท ยอยตั้งคาเผื่อหนี้ สงสั ย
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณา
จากประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล

3.4

สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลว
แตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนในการผลิตและโสหุยโรงงาน
วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) และจะถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
คาเผื่อสินคาลาสมัยจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่ชํารุด ลาสมัย หรือเสื่อมสภาพ
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3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทยอยถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม ซึ่งมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย
จดทะเบียนคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนรายการแยก
ตางหากในสวนของผูถือหุนในงบดุลจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการ
ดอยคาที่เกี่ยวของ คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ :ตนทุนสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบบําบัดน้ําเสีย
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
เหลืออยูแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาลมซอมและปลูกปาลมเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยว
แลวจะถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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3.7 ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาประเมินลาสุดแลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา
3.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯและบริษัทยอยไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือการเปลี่ยน
แปลงของสถานการณที่เปนขอบงชี้วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน เมื่อมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาด
ทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายของป
3.9 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด
หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกิน
มูลคาหุนทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนําผล
ตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชี
กําไรสะสม
3.10 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วัน
ที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลเวนแตรายการที่ไดตก
ลงอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนากับธนาคารไวจะใชอัตราที่ตกลงกันนั้นแทน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนินงาน คาธรรมเนียมหรือสวนลด (ผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เขาทําสัญญา
และอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา) จะถูกตั้งพักและตัดจําหนายเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาด
ทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
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3.11 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสาร
อนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
เครื่อ งมื อ ทางการเงิน ที่ แ สดงในงบดุ ล ประกอบด วยเงิน สดและรายการเที ยบเท าเงิน สด
เงิน ลงทุ น เงิน กู ยืม จากธนาคาร ลู ก หนี้ แ ละเจ าหนี้ ก ารค าและตราสารอนุ พั น ธ ท างการเงิน ซึ่ ง
นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
3.12 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหาร
กําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป โดยไดมีการ
ปรับจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุนที่ตราไวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 15 ให
ถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนไดเกิดขึ้นตั้งแตวันแรกของป
3.13 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณไว
4. ลูกหนี้การคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คาง
ชําระดังนี้ :งบการเงินรวม
2548
2547
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน, สุทธิ

1,776,555
452,280
2,228,835
(452,280)
1,776,555
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3,139,205
508,830
3,648,035
(452,280)
3,195,755

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
260,851
260,851
260,851

703,484
56,550
760,034
760,034

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

งบการเงินรวม
2548
2547
บริษัทอื่น
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
ลูกหนี้เช็คคืน
ลูกหนี้การคา
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3 - 6 เดือน
- 6 - 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น, สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

28,720,115
13,043,867

31,642,259
7,443,845

18,687,853
8,347,716

30,394,462
7,443,845

513,919,970
5,270,515
1,619,071
24,857,645
587,431,183
(36,628,312)
550,802,871
552,579,426

548,067,436
5,352,366
2,591,899
25,171,397
620,269,202
(33,940,390)
586,328,812
589,524,567

378,908,245
4,353,402
1,870,801
2,051,975
414,219,992
(9,371,254)
404,848,738
405,109,589

420,760,057
2,328,914
429,532
2,017,965
463,374,775
(9,011,642)
454,363,133
455,123,167

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลง
รวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้นและเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ :(หนวย : ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
2548
2547
2548
2547
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ซื้อสินคา

คาเชารับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสินทรัพยถาวร
ซื้อสินคา

นโยบายการกําหนดราคา
และการกูยืม

-

-

386.3

659.6

-

-

2.1

0.9

ราคาตามที่ระบุในสัญญาขาย
ลวงหนาโดยใชราคาตลาด ณ
วันนั้นหรือราคาตลาด
ราคาตลาด

11.3
0.6
2.7
0.6

2.9
0.6
-

3.1
-

2.9
-

ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25 ตอป
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
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ยอดคงคางของรายการขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ไดแสดงแยกตางหากในงบดุล
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :-

งบการเงินรวม
2548
2547
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ล่ําสูง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
เอช แคนนิ่ง คอรปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี
ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
2548
2547

1,220,001
300,333
256,221
452,280
2,228,835
(452,280)
1,776,555

1,714,296
1,185,748
295,711
452,280
3,648,035
(452,280)
3,195,755

เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
40,285,836
5,324,565
บริษัท สยามยูนิซอน จํากัด
45,610,401
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

40,285,836
5,324,565
45,610,401

-

-

3,272,558
3,764
3,276,322

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

เงินทดรองจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
รวมเงินทดรองจาย - บริษัทยอย

-8-

-

256,221
4,630
260,851
260,851

464,323
295,711
760,034
760,034

-

4,390
214,821
219,211

งบการเงินรวม
2548
2547
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
บริษัท สยามยูนิซอน จํากัด
ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอสดีเอ็น บีเอชดี
รวมเงินทดรองจาย - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินทดรองจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและและเงินทดรองจาย
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจาย
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

17,869,461
1,778,890
16,641
19,664,992
19,664,992

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เอช แคนนิ่ง คอรปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
2548
2547

17,365,888
1,460,433
18,826,321
18,826,321

3,276,322

219,211

65,275,393 64,436,722
(65,258,752) (64,436,722)

3,276,322
-

219,211
-

16,641

-

3,276,322

219,211

-

-

1,957,903
224,941
2,182,844

25,065,454
25,065,454

2,704,705
2,704,705
2,704,705

-

2,182,844

25,065,454

6. สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวม
2548
2547
442,178,363 652,198,416
335,751,110 488,527,920
33,267,829 61,135,169
81,427,473 78,656,024
892,624,775 1,280,517,529
(71,654,822) (60,177,413)
820,969,953 1,220,340,116

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล
รวม
หัก : คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
61,296,001 215,475,897
334,928,731 488,296,268
7,094,824 39,680,552
32,325,065 25,438,956
435,644,621 768,891,673
(1,610,453) (10,826,234)
434,034,168 758,065,439

7. เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
(หนวย : บาท)
เงินลงทุน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว
2548

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

2547

สัดสวนการลงทุน
2548
รอยละ

2547
รอยละ

324,050,000

66.29

66.29

350,000,000

96.79

96.79

วิธีราคาทุน
2548

วิธีสวนไดเสีย
2547

2548

2547

เงินปนผลรับ
2548

2547

21,482,511

96,671,300

บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)

698,505,933

698,505,933

613,026,278

614,920,010

406,497,756

406,497,756

396,741,769

396,883,075

1,105,003,689 1,105,003,689 1,009,768,047 1,011,803,085

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

21,482,511

96,671,300

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 ในระหวางป 2547 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท อาหารสากล
จํากัด (มหาชน) จํานวน 33,874,813 หุน ในราคาหุนละ 12 บาท คิดเปนอัตราสวนการถือหุนรอยละ 96.79
ของบริษัทดังกลาว ทําใหบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
ในระหวางป 2548 บริษัทฯไดบันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย
เปนจํานวนประมาณ 19.4 ลานบาท (2547 : 81.8 ลานบาท)
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8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
2548
2547
ตราสารทุน
กองทุนเปดกําไรเพิ่มพูน
กองทุนเปดทีซีเอ็ม หุนทุน (เดิมชื่อกองทุนไทยออรคิด)
กองทุนเปดเกียรตินาคิน
หุนทุนธนาคารกรุงเทพ
รวม
หัก : ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

1,000,000
300,000
200,000
16,853,850
18,353,850
(4,002,410)
14,351,440

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

งบการเงินรวม
2548
2547
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สวนที่เปนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของบริษัทยอย
รวม
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นตามสวนเงินลงทุนของบริษัทฯ
และสวนของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
(798,557)
701,443

1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
(882,250)
617,750

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

798,557
3,203,853
4,002,410

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

798,557
798,557

882,250
882,250

(1,080,019)
2,922,391

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

2,123,834
2,922,391

2,210,009
3,092,259
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2547
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2548
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย

ที่ดิน

ตนทุนสิทธิ
เครื่องจักรและ
การใชที่ดินปา
อุปกรณโรง
อาคาร
สงวนและการ
งานและสวน
พัฒนาสวน และสวนปรับ และระบบ
ปาลมน้ํามัน
ปรุงอาคาร บําบัด น้ําเสีย

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

262,564,761
955,884
-

469,205,508 547,039,649 1,192,647,632
750,963
23,414,658
(23,063,742)
(154,598) (15,136,033)
33,116,532
(6,262,834) 20,352,513

89,976,146 155,974,192 138,528,016 2,855,935,904
13,988,901
7,533,224
88,660,807 135,304,437
(1,569,742) (5,909,454) (3,192,334) (49,025,903)
1,180,130
3,913,537 (52,299,878)
-

263,520,645

479,258,298

541,373,180 1,221,278,770

103,575,435

ยานพาหนะ

161,511,499

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

รวม

171,696,611 2,942,214,438

-

272,199,462 314,862,611 743,528,195
20,516,139
22,143,363
75,047,485
(18,020,585)
(142,907) (10,635,333)
(2,633,141)
3,275,228

68,028,742 120,228,846
9,549,476
13,273,896
(1,561,980) (5,138,785)
(3,507,576)
2,865,489

-

1,518,847,856
140,530,359
(35,499,590)
-

31 ธันวาคม 2548
คาเผื่อการดอยคา

-

274,695,016

334,229,926

811,215,575

72,508,662

131,229,446

-

1,623,878,625

31 ธันวาคม 2547

14,487,948

-

-

1,926,317

5,267,884

-

-

21,682,149

31 ธันวาคม 2548

14,487,948

-

-

1,926,317

5,267,884

-

-

21,682,149

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

31 ธันวาคม 2548

249,032,697

204,563,282

207,143,254

408,136,878

25,798,889

30,282,053

171,696,611 1,296,653,664

โอนเขา / (โอนออก)

มูลคาสุทธิตามบัญชี

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2547

133,141,850

2548

140,530,359

ขาดทุนจากการดอยคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
7,194,201

2547

-

2548
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
อุปกรณโรงงาน
ติดตั้ง
และระบบบําบัด และอุปกรณ
น้ําเสีย
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

28,905,637
294,728
20,107

27,604,025
1,500,000
-

77,132,103
22,237,779
(4,037,445)

1,017,617,530
33,154,752
(4,588,806)
-

631,489,448

29,220,472

29,104,025

95,332,437

1,046,183,476

139,758,701
8,432,655
-

370,063,699
34,793,318
(1,226,872)

24,945,326
1,655,243
-

20,062,959
3,229,079
-

-

554,830,685
48,110,295
(1,226,872)

-

148,191,356

403,630,145

26,600,569

23,292,038

-

601,714,108

31 ธันวาคม 2547

-

-

1,926,317

-

-

-

1,926,317

31 ธันวาคม 2548
มูลคาสุทธิตามบัญชี

-

-

1,926,317

-

-

-

1,926,317

31 ธันวาคม 2547

27,938,625

93,195,733

251,092,690

3,960,311

7,541,066

77,132,103

460,860,528

31 ธันวาคม 2548

27,938,625

84,907,113

225,932,986

2,619,903

5,811,987

95,332,437

442,543,051

ที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

27,938,625
-

232,954,434
6,400
137,635

623,082,706
9,115,845
(4,588,806)
3,879,703

27,938,625

233,098,469

-

31 ธันวาคม 2548
คาเผื่อการดอยคา

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2547
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2548
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย

รวม

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2547

49,358,571

2548

48,110,295

ขาดทุนจากการดอยคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
1,926,317

2547

-

2548

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีพื้นที่ใชประโยชนรวมทั้งสิ้นประมาณ 23,698 ไร โดยมีเอกสารแสดงสิทธิ
ตามกฎหมายเปนโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) รวมพื้นที่ประมาณ
9,648 ไร สวนที่เหลือบริษัทยอยดังกลาวไดรับโอนการครอบครองมาโดยไมมีเอกสารแสดงสิทธิตาม
กฎหมาย
บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรสวนใหญไปค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อที่บริษัทยอยไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว
แตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนประมาณ 666 ลานบาท
(2547 : 525 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯมีจํานวนประมาณ 247 ลานบาท (2547 : 237 ลานบาท)
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10. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใชไดรวมเงินฝากประจํา ซึ่ง
บริษัทยอยไดนําไปวางค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารแหงหนึ่ง
11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 803 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 470 ลานบาท) โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3.5 - 6.5 ตอป
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยค้ําประกันโดย
การจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและจํานําเครื่องจักรของบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 9
และค้ําประกันโดยบริษัทฯ
12. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาว
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

งบการเงินรวม
2548
2547
414,430,000 771,840,000
(212,884,444 (156,210,000
)
)
201,545,556 615,630,000

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
241,550,000 572,500,000
(171,900,000 (114,450,000
)
)
69,650,000 458,050,000

ในระหวางป 2547 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปน
จํานวนเงิน 395 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 420 ลานบาท) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 เงินกูยืมนี้มีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือนรวม 9 งวด หลังจาก 1 ป
นั บ จากวั น แรกที่ มี ก ารเบิ ก ใช ว งเงิน กู ดั งกล าว และคิ ด ดอกเบี้ ยในอั ต รา THBFIX บวกด ว ยอั ต ราคงที่
(Applicable Margin) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2548 เงิน กูยืมมียอดคงเหลือจํานวน 156.5 ลานบาท (2547 :
395 ลานบาท)
ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปน
จํานวนเงิน 370 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 600 ลานบาท) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่ม
เติม เงินกูยืมนี้มีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือนรวม 8 งวด หลังจากวันแรกที่มีการเบิกใชวงเงินกูดัง
กลาว และคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ (Applicable Margin) ภายในระยะเวลาทีต่ กลงไว
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กับธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมมียอดคงเหลือจํานวน 85.0 ลานบาท (2547 : 177.5
บาท)
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ลาน

บริษัทยอยไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศและสาขาของธนาคาร
ตาง
ประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงิน 235 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 235 ลานบาท) โดยคิดดอก
เบี้ยในอัตรารอยละ 3.25 - 6.50 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินกูยืมมียอดคงเหลือจํานวน 172.9 ลาน
บาท (2547 : 199.3 ลานบาท) เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
และเครื่องจักรของบริษัทยอยและค้ําประกันโดยบริษัทฯ
ภายใตสัญญากูยืมดังกลาวไดกําหนดขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามปกติของธนาคาร ซึ่ง
รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลและการกอภาระผูกพันตอสินทรัพยเวนแตจะไดรับความยินยอมจาก
ผูใหกู เปนตน
13. สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
ในป 2544 บริ ษั ท ย อ ยแห งหนึ่ งได รั บ แจ งจากสํ านั ก งานธนารั ก ษ จั งหวั ด สุ ร าษฎร ธ านี สั งกั ด
กระทรวงการคลังวา ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 8,600 ไรที่บริษัทยอยไดรับสัมปทานจากกรมปาไมใหเขาทํา
ประโยชนนั้นเปนที่ดินราชพัสดุซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และไดแจงใหบริษัทยอยใหความรวมมือในการทําสัญญาเชา นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และ
ใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 ดวย ปจจุบันบริษัทยอยดังกลาวกําลังอยูระหวางการ
เจรจากับหนวยราชการที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบบริษัทยอยไดบันทึกบัญชีประมาณ
การหนี้สินดังกลาวทั้งหมดไวในบัญชีแลว
14. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
ในระหวางป 2548 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนประมาณ 2.7 ลาน
บาท (2547 : 6.7 ลานบาท)
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15. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหหุนสามัญสําหรับ
ทุนจดทะเบียน ทุนออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯจํานวน 820 ลานบาท มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 82
ลานหุนเปน 820 ลานหุน
บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนและมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 และไดปรับจํานวนหุนสามัญ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
16. หุนทุนซื้อคืน

จํานวนหุนทุน (หุน)
ราคาเฉลี่ยตอหุน (บาท)

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
2548
2547
17,104,400 82,000,000 17,104,400 82,000,000
1.56
1.56
1.56
1.56

เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2545 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯมี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห ซื้ อ หุ น คื น เพื่ อ
วัตถุประสงคในการบริหารเงินสดคงเหลือที่เปนสภาพคลองสวนเกินของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 150
ลานบาท โดยจะซื้อหุนทุนคืนเปนจํานวนไมเกิน 8.2 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่ออกและ
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯโดยกําหนดระยะเวลาจําหนายหุนทุนที่ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2546 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2549 (ภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น แตตองไมเกิน 3 ป) ในกรณีที่
บริษัทฯจําหนายหุนไมหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทฯจะลดทุนที่ออกและชําระแลวลงโดยวิธี
ตัดหุนทุนที่ซื้อคืนและยังไมไดจําหนายที่เหลืออยู
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหหุนทุนซื้อคืนของ
บริษัทฯมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 8.2 ลานหุน เปน 82 ลานหุน และมีราคาเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงจากหุนละ 15.56
บาทเปนหุนละ 1.56 บาท
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เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (กลต.) ไดกําหนดหลักเกณฑอยางเปนทางการใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการซื้อหุนคืนตามมาตรา 66/1 (2) แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาวา การซื้อหุนคืนของบริษัท
มหาชนจํากัดจะกระทําไดไมเกินวงเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรที่มีอยูและใหบริษัทมหาชนจํากัดตอง
กันบัญชีกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืนจนกวาจะมีการจําหนายหุนที่
ซื้อคืนไดหมดหรือลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซื้อคืนที่จําหนายไมหมดแลวแตกรณี โดยบริษัทฯได
กันกําไรสะสมเปนเงินสํารองสําหรับหุนซื้อคืนเปนจํานวน 127.6 ลานบาท ตามหลักเกณฑที่กลต.กําหนด
ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจําหนายหุนทุนที่
ซื้อคืนจํานวน 82 ลานหุน โดยขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ถึง
วันที่ 23 เมษายน 2549
ในระหวางป 2548 บริษั ท ฯได จําหน ายหุ น ทุ น ซื้ อคื น จํานวน 64.9 ล านหุ น ซึ่ งมี ราคาทุ น 101.0
ลานบาท ในราคาขายรวม 109.3 ลานบาท โดยกําหนดราคาจําหนายหุนทุนซื้อหุนจากราคาตลาดของหุน
ณ วันที่ขาย ทั้งนี้ บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาขายที่สูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืนจํานวนประมาณ
8.3 ลานบาท ใน “สวนเกินทุนหุนซื้อคืน” ในสวนของผุถือหุน
17. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชน ที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายให
กับกรรมการบริหาร
18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปของบริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณขึ้นจากกําไรของสวนงานที่ไมได
รับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหลังจากหักดวยสวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจาย
ในการคํานวณภาษี
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19. เงินปนผลจาย
ในระหวางป 2548 และ 2547 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินปนผลจายดังนี้ :อนุมัติโดย
บริษัทฯ
สําหรับป 2548
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2547

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 26 เมษายน 2548

18,450,000

0.025

18,450,000

0.025

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 16 เมษายน 2547

73,800,000

0.10

ที่ประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 13 สิงหาคม 2547

36,900,000

0.05

110,700,000

0.15

32,403,300

1.00

32,403,300

1.00

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 16 เมษายน 2547

81,008,250

2.50

ที่ประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 11 สิงหาคม 2547

64,808,600

2.00

145,816,850

4.50

รวมสําหรับป 2548
สําหรับป 2547
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2546
เงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง
30 มิถุนายน 2547
รวมสําหรับป 2547
บริษัทยอย
สําหรับป 2548
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2547

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 26 เมษายน 2548

รวมสําหรับป 2548
สําหรับป 2547
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2546
เงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง
30 มิถุนายน 2547

เงินปนผลจาย

(หนวย : บาท)
อัตราหุนละ

รวมสําหรับป 2547
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20. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น ภายใตการ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบให กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัดและของบริษัทยอยบริหารโดยธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่
ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในระหวางป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 6.4 ลาน
บาท (2547 : 6.1 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 3.4 ลานบาท (2547 : 3.2 ลานบาท)
21. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท)

งบการเงินรวม
2548
2547
2,863
2,525
423,908
400,543

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
471
478
165,816
168,337

22. สิทธิพิเศษการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญั ติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตที่กําหนดไวในบัตรสงเสริม
ดังนี้:บริษัทฯ
บัตรสงเสริมเลขที่
1442/2541
1179/2543
1292(2)/2547
1478(2)/2547

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลม
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบและน้ํามันมะพราวดิบ
ผลิตเนยเทียมหรือไขมันผสม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)

- 20 -

บริษัทยอย
บัตรสงเสริมเลขที่
1044/2537
1817/2539
1331(2)/2546
1043(2)/2548

สําหรับกิจการ
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)

สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ (ยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่
1292(2)/2547, 1478(2)/2547, 1331(2)/2546, และ 1043(2)/2548 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไม
รวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ)
นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
กิจการที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (ทุกบัตรยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่ 1292(2)/2547, 1478(2)/2547, 1331(2)/2546,
และ 1043(2)/2548)
สิทธิพิเศษในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1044/2537 ของบริษัทยอย
ไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 แตบริษัทยอยดังกลาวยังคงไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรที่ไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมดังกลาวในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติจนถึงป 2550
รายไดของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2548 และ 2547 จําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้ :(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2548
กิจกรรม
กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม
รายไดจากการขาย
ขายในประเทศ
ขายตางประเทศ
รวมรายได

101,501
101,501

4,079,945
932,816
5,012,761

รวม
4,181,446
932,816
5,114,262
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2547
กิจกรรม
กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม
136,566
136,566

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

รวม
3,999,975
1,080,948
5,080,923

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2548
กิจกรรม
กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม
รายไดจากการขาย
ขายในประเทศ
ขายตางประเทศ
รวมรายได

81,003
81,003

3,665,594
302,084
3,967,678

รวม
3,746,597
302,084
4,048,681

2547
กิจกรรม
กิจกรรมที่
ที่ไดรับ
ไมไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม
106,977
106,977

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

รวม
3,685,084
559,334
4,244,418

23. หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเปนจํานวนเงินประมาณ 11.0 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 6.2 ลาน
บาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย
24. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่สําคัญดังนี้ :24.1 ภาระผูกพันรายจายฝายทุนจากการทําสัญญาและออกใบสั่งซื้ออุปกรณรวมทั้งบริการตาง ๆ ที่จะ
ตองชําระในอนาคตรวมเปนจํานวนเงินประมาณ 78.6 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ :
7.3 ลานบาท)
24.2 ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาเช าและบริ ก ารต าง ๆ ที่ จ ะต อ งชํ าระในอนาคตจํ านวนประมาณ 11.1
ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 4.7 ลานบาท)
25. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในป 2547 บริษัทยอยไดรับจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เกี่ยวกับ
ปญหาที่ดินทับซอนกับที่ดิน ส.ป.ก. โดยไดเขารวมปรึกษาหารือกับสํานักงาน ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2547 พรอมกับไดสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหเพื่อการพิจารณาแลว ผลของการพิจารณายังไมสามารถทราบ
ไดในขณะนี้
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26. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหนายน้ํามัน
ปาลม และผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมกระปอง โดยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานทางภูมิศาสตร
เดี ย ว คื อ ประเทศไทย ข อ มู ล ทางการเงิ น จํ าแนกตามส ว นงานของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2548 และ 2547 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเปนดังนี้ :(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลิตและจําหนาย
ผักและผลไม
กระปอง
น้ํามันปาลม
ขายใหบุคคลภายนอก
ขายใหกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมรายไดจากการขาย
กําไรขั้นตน
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย

4,082
386
4,468

1,032
1,032

รวม
5,114
386
5,500

รายการ
ตัดบัญชี
(386)
(386)

กําไรสุทธิสําหรับป

รวม
2548
5,114
5,114

2547
5,081
5,081

647
3
28
(509)
(12)
157
(53)
(27)
77
(23)
54

734
24
26
(516)
(12)
256
(33)
(32)
191
(57)
134

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผลิตและจําหนาย
ผักและผลไม
กระปอง
น้ํามันปาลม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดินไมไดใชในการดําเนินงาน
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

958
2,232
3,190

339
109
506
954
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รวม
1,297
109
2,738
4,144

รายการ
ตัดบัญชี
(809)
(809)

รวม
2548
1,297
109
1,929
3,335

2547
1,316
109
2,294
3,719

27. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในตลาด และจากการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยคูสัญญา ซึ่งบริษัทฯและ
บริษั ท ยอ ยจะพิ จารณาใช ต ราสารอนุ พั น ธ ท างการเงิน ที่ เหมาะสมในการบริห ารความเสี่ ย งดั งกล าว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสาร
อนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสง
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษทั ยอยมีความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคารและเงินกูยืมจากธนาคาร เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัท
ยอยเชื่อวาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานอยาง
เปนสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินฝากกับธนาคารจํานวนประมาณ 56
ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ : 32 ลานบาท) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.25 ตอป และบริษัทฯมี
เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 และ 12 ตาม
ลําดับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯและ
บริษัทยอยมีลูกหนี้และเจาหนี้เปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซื้อขายเงิน
ตราตางประเทศลวงหนาซึ่งสวนใหญ มีอายุสัญ ญาไมเกินหนึ่งป เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนดังกลาว
สัญ ญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาของบริษัทฯและบริษั ทยอยที่มียอดคงเหลือ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2548 มีดังนี้ :อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จํานวนที่ซื้อ
จํานวนที่ขาย
จํานวนที่ซื้อ/ขาย
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
ดอลลารสหรัฐ
อเมริกา
154,000
43,285
40.97 - 41.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ :-

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพย หนี้สิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ยูโร

1,216,169 195,190
15,040

งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
สินทรัพย หนี้สิน
-

94,474
-

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
41.0786
48.6935

ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาตามปกติของการดําเนิน
ธุรกิจ อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยขายสินคาหรือใหบริการกับลูกหนี้ที่มีฐานะดานการ
ชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจาก
การเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงเชื่อวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี
28. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
1.

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯถูกฟองรองจากการไฟฟานครหลวงใหชําระหนี้คากระแสไฟฟา
เพิ่ มยอนหลั งตั้งแตวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2547 ถึงวัน ที่ 30 พฤศจิก ายน 2548 รวมเปน ระยะเวลา 18
เดือน จํานวนเงินประมาณ 7.1 ลานบาท ซึ่งในเดือนตุลาคม 2548 การไฟฟานครหลวงไดรับชําระ
หนี้บางสวนจํานวน 2.9 ลานบาทจากธนาคารซึ่งเปนผูค้ําประกันการชําระเงินคาไฟฟาดังกลาว คง
เหลือหนี้ที่ตองจายชําระอีกจํานวน 4.2 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดฟองแยงกลับขอเรียกเงิน
ตามหนั งสื อค้ําประกัน ดั งกลาวคืน จากการไฟฟ านครหลวง เนื่ องจากบริษั ท ฯมิไดคางชํ าระค า
กระแสไฟฟากับการไฟฟานครหลวงตามสัญญาค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร แตเปนการเรียกเก็บ
เพิ่มยอนหลัง ขณะนี้คดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของ
บริษัทฯเชื่อวาจะไมมีหนี้สินที่เปนสาระสําคัญเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกลาว ดังนั้น จึงไมไดตั้ง
สํารองสําหรับหนี้สินไวในบัญชี
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2.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติอนุมัติการ
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของป 2548 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.03 บาท โดยบริษัท
จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ
ตอไป

29. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือ
สวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการของบริษัทฯในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549
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