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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (งบการเงินรวม)
1.1

ขอมูลจากงบการเงิน
2547

หนวย:ลานบาท
2548
2549

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

3,719
2,148
1,571

3,335
1,606
1,728

3,567
1,615
1,952

รายไดจากการขาย
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ

5,081
5,131
734
134

5,114
5,155
647
54

5,304
5,374
955
229

2547

2548

2549

2.61 %
10.74 %(1)
5.70 %(1)

1.05 %
3.27 %
1.53 %

4.32 %
12.44 %
6.63 %

2547

2548

2549

0.18 บาท(2)
0.15 บาท
0.075 บาท
1.71 บาท(1)

0.07 บาท(2)
0.025 บาท
0.03 บาท
1.85 บาท(1)

0.28 บาท(2)
0.03 บาท
0.20บาท(3)
2.00 บาท(1)

1.2

อัตราสวนทางการเงิน

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

1.3

ขอมูลตัวเลขตอหุน

กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน)
มูลคาตามบัญชีตอหุน
หมายเหตุ :

(1)

อัตราสวนจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหลังจากการซื้อหุนคืน
(3)
ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่
1/2550 ตอไป
(2)
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สินทรัพยรวม
(ลานบาท)

3,000

(อางถึงหนา 35)

3,719

4,000

3,567

3,335

2,245

2,000
1,000
0
2546

2547

2548

2549

รายไดรวม
(ลานบาท)
6,000
5,000
4,000

5,131

5,155

2547

2548

5,374

3,528

3,000
2,000
2546

300

229

217
134

100

54

0
2546

2547

2548

หมายเหตุ : แสดงจากงบการเงินรวม

สินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 6.97 เนื่องจาก:1) สิ น ค า คงเหลื อ เพิ่ ม ขึ้ น โดยมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของบริ ษั ท ฯ
จํ านวน 78.99 ล า นบาท ทั้ง นี้ เ นื่ องมาจากในไตรมาสที่ 4 ของป
2549 ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ
90 เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสเดี ย วกั น ของป 2548 ในขณะที่ สิ น ค า
คงเหลือของบริษัทยอยลดลง 48.81 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณ
วัตถุดิบที่ลดลงจากการที่น้ําทวมในชวงไตรมาสสุดทายของป 2549
ทําใหมีวัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิตสินคา
2) ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ รอยละ 10.69 โดยเปนการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของบริ ษั ท ย อ ยทั้ ง หมด ซึ่ ง ส ว นใหญ ม าจากการซื้ อ
เครื่องจักรในโครงการขยายกําลังการผลิตซึ่งไดรับการสงเสริมการ
ลงทน และการปลกปาลมทดแทน

(อางถึงหนา 32)
รายไดรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 4.25 เนื่องมาจาก
1) รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอย
ละ 3.7 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขาย
2) รายไดอื่นๆเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการขายเศษกะลาปาลม
และเศษวัสดุตางๆ และรายไดจากการโอนกลับสํารองเผื่อ
การลดมูลคาสินคาของบริษัทยอย จํานวน 28.02 ลานบาท
ซึ่ง เปน การสํา รองมูล คา สิ น คา คงเหลื อ ณ สิ้ น ป 2548 ที่ มี
ราคาต่ํากวาตลาด

2549

กําไรสุทธิ
(ลานบาท)

200

2

2549

(อางถึงหนา 35)
กําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 175.05 ลานบาท คิดเปน รอยละ 324.89
เนื่องมาจากบริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 12.65 ในป 2548 เปน รอยละ 18.02 ในป 2549
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายไดอื่น
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สัดสวนหนี้สินตอทุน
(เทา)
1.37

1.50

0.93

1.00

0.50

(อางถึงหนา 39)
อัตราสวนหนี้สินตอทุน ลดลงจาก 0.93 เทา ในป 2548
เปน 0.83 เทา ในป 2549 เนื่องจากบริษัทมีการชําระคืน
เงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในระหวางป 2549
0.83

0.49

0.00
2546

2547

2548

2549

กําไรสุทธิตอหุน
(บาท)
(ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)

0.30

0.28

0.29

(อางถึงหนา 35)
กําไรสุทธิตอหุน เพิ่มขึ้นเปน 0.28 บาทตอหุน

0.18

0.20

0.07

0.10
0.00
2546

2547

2548

2549

เงินปนผลตอหุน
(บาท)
(ปรับมูลคาหุนที่ตราไวใหเทากับ 1 บาททุกป เพื่อการเปรียบเทียบ)

0.30
0.20

0.20
0.20
0.075

0.10

0.03

0.00
2546

2547

2548

หมายเหตุ : แสดงจากงบการเงินรวม

2549

(อางถึงหนา 35)
เงินปนผลตอหุน จากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่
28/2/2550 มี ม ติใ หจายเงิน ปนผลตามสํา หรับผลการ
ดําเนินงานของป 2549 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปน
รอยละ 71.43 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายของ
บริษัทที่กําหนดวาจะจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังจากชําระภาษีแลว
ทั้งนี้ บริษัทจะตองนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือ
หุน ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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สารจากกรรมการผูจัดการ

หลังจากผานป 2548 ซึ่งเปนปที่บริษัทมีผลประกอบการไมดี บริษัทไดฟน ตัวอยางแข็งแกรงในป 2549 รายไดรวมเพิ่มขึ้น
เล็กนอยจาก 5,155 ลานบาท เปน 5,374 ลานบาท ในขณะที่กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 54 ลานบาทเปน 229 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง
175 ลานบาท หรือกวารอยละ 300 ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศทําใหราคาน้ํามันปาลมดิบ
ปรับลดลง บริษัทจึงไดปรับลดราคาขายเฉลี่ยลงรอยละ 8.47 ในขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 10.10 ทําใหอัตรากําไร
ขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.39 ในป 2548 เปนรอยละ 12.37 ในป 2549 นอกจากนั้น ราคาเฉลี่ยของผลปาลมสดที่ลดลง ยังทําให
บริษัทยอยสามารถเพิ่มปริมาณการซื้อผลปาลมสดจากสวนภายนอก ประกอบกับผลผลิตจากสวนของบริษัทยอยเองก็เพิ่มขึ้นดวย
จึงสงผลใหมีผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2548 ถึงรอยละ 85.91 มีผลตอตนทุนขายที่ลดลงจากรอยละ 70.01
ในป 2548 เปน 65.73 ในป 2549
อีกหนึ่งปกับความสําเร็จของบริษัทดวยความรวมมือรวมใจของพนักงานชาวล่ําสูง ทําใหผลกําไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางมาก
บริษัทยังมีความมุงมั่นในการรักษาความเปนผูนําในอุตสาหกรรม ดวยการทุมเทในดานการจัดการและเอาใจใสในทุกขั้นตอนการ
ผลิต รวมถึงการพัฒนาสินคาของบริษัทใหเปนที่พึงพอใจแกลูกคาและผูบริโภค ทั้งในดานคุณคาโภชนาการ ความสะอาดถูก
สุขอนามัย และคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
ดานการผลิต
ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของโรงงานตางๆ ที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน ดังนี้
- โครงการเพาะพันธุเมล็ดปาลม ของบริษัทยอยที่จังหวัดกระบี่
- บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
นอกจากนี้ บริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหเปดดําเนินการสําหรับโครงการขยายกําลังการผลิตและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2549 เปนตนไป โดยมีกําลังการผลิตปละประมาณ
27,360 ตัน โครงการดังกลาวมีการติดตั้งเครื่องจักรอันทันสมัยระบบ AUTOMATION เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และ
สามารถประหยัดตนทุนการผลิตไปพรอมกัน
บริษัทยังคงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง อันประกอบไปดวย GMP, HACCP, ISO 9001:2000,
ISO 14001 ขณะนี้บริษัทกําลังดําเนินการเขาสูระบบ มอก.18001 ซึ่งเปนมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ครอบคลุมแนวทางในการลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายตอผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นตอชุมชนใกลเคียง และคาดวาจะไดรับการรับรองภายในกลางป 2550
ดานการตลาด
บริษัทมีตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑกลุมน้ํามันพืช ซึ่งเปนที่รูจักกันมานาน คือ ”หยก” และมีตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑกลุมเนย
เทียมและไขมันพืชผสม ไดแก ”เซสทโกลด”, ”เซสท”, ”หยก”, ”ใบไมทอง”, ”แสงจันทร” และปจจุบัน บริษัทกําลังจะพัฒนากลุม
ตราสินคาใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น โดยการมุงเนนไปที่ตราสินคาใหมเพื่อเปนการรองรับความตองการของผูบริโภคที่หวงใยใน
เรื่องสุขภาพ บริษัทไดเปดตัวผลิตภัณฑใหมไดแก น้ํามันพืชที่ผลิตจากเมล็ดชา ตรา ”เนเชอเรล (Naturel)” เปนครั้งแรกใน
ประเทศไทย และมีผลวิจัยทางการแพทยสนับสนุนวา สามารถชวยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไมดี (Low - density lipoprotein)
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เพราะมีทั้งโอเมกา 3 โอเมกา 6 และ โอเมกา 9 ในปริมาณที่สูง นอกจากน้ํามันเมล็ดชาแลว บริษัทยังไดวางจําหนายผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพอีกประเภทหนึ่ง ไดแก น้ํามันมะกอก ตรา ”เนเชอเรล (Naturel)”
นอกจากนี้บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดวางตลาดน้ําผักผลไมรวม 100% ตราชูส (Chooze) อุดมไป
ดวยคุณคาสารอาหารจากผักผลไมธรรมชาติ กับสามรสชาติใหม เบตา เรดบีท, ซันนี่ แครอท และ แฮปป เวจจี้ โดยในป 2550
บริษัท และบริษัทในเครือ จะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑอาหารออกสูตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อมุงสูนโยบายการเปนครัวของโลก
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะเอาศักยภาพที่มีอยูแลวไดแก ความเชื่อถือของลูกคาและคูคา ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครือขาย
กลุมบริษัทที่กวางขวาง มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเพิ่มพูนสวนแบงตลาด และสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุน ใน
ขณะเดียวกันบริษัทก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความพรอมในการสรางสรรคและพัฒนาสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ อันเปน
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่จะผลักดันใหบริษัทกาวหนาตอไป สูศักราชของการเจริญเติบโตและการแขงขัน
ในโอกาสนี้ ผมขอพระขอบคุณลูกคา คูคา ผูถือหุน คณะกรรมการบริษัท ที่ไดใหการสนับสนุนอยางดียิ่ง และขอขอบคุณผูบริหาร
และพนักงานทุกๆทาน ที่ไดรวมแรงรวมใจจนบริษัทประสบความสําเร็จเปนอยางดีทามกลางการเปลี่ยนแปลงนานาประการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปนี้
นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางศรุดา แจงศิริเจริญ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร
ในป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
สรุปไดดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัทฯ
เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ พบวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางถูก ตอง
ครบถวน และจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหลงนามอนุมัติงบ
การเงินรายไตรมาสเพื่อนําออกเผยแพรไดตามที่เสนอ สวนงบการเงินประจําปยังคงใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติกอน
เผยแพรตามที่ปฏิบัติอยูเดิม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 52 เรื่องเหตุการณภายหลังวันที่งบการเงิน
3. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ
ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอฝายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไข
ตามความเหมาะสม รวมทั้งการติดตามการปรับปรุงและแกไขอยางตอเนื่อง โดยในป 2549 สรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
4. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการ
บริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ
6. พิจารณาตออายุสัญญาจางสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ออกไปอีก
2 ป สิ้นสุดสัญญาครั้งตอไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวมถึงกําหนดคาตรวจสอบ และแผนงานตรวจสอบประจําป 2549
7. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2549 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป
2549
8. พิจารณาแบบสํารวจเรื่องการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนโดยอิงตามแนวของ The Organization for
Economic Co-Operation and Development (OECD) ซึ่งสํารวจโดยตลาดหลักทรัพยฯ และรับทราบผลการประเมินการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีคะแนนอยูในอันดับดี ทําใหใชเปนแนวทางประเมินวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีมากนอยเพียงใด
9. พิจารณาแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ (AGM) ประจําป 2549 ตามแบบประเมิน AGM Check
List ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไดจัดทําขึ้น และรับทราบผล
การประเมินดังกลาวโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พบวาสวนใหญบริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติแลว
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10. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่องงบ
การเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรและรักษาผลประโยชนของผูถือหุน ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
การดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูล
สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญ ซึ่ง
บริษัทฯ ตองพึงปฏิบัติ

นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
เปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและเปนไปตามนโยบายที่วางไว จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ และใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
Policy on Corporate Governance
คณะกรรมการเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เปนสวนสําคัญในการนํามาซึ่งความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ โดยให
ความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ความโปรงใสในการบริหารงาน
การกําหนดนโยบายและการเปดเผยสารสนเทศ รวมไปถึงโครงสราง บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดมีการเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) รวมถึงการประกาศใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติแลว นอกจากนั้นบริษัทฯยังได
มอบหมายใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่สอดสองดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี
2. สิทธิของผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันและการประชุมผูถือหุน
Shareholders: Rights and Equitable Treatment
บริษัทเคารพสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมดวยความเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคล
ธรรมดา หรือสถาบัน เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทมีการ
เปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ในป 2549
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนที่สํานักงานใหญของบริษัท โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้ง
ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯยังไมสามารถใหขอมูลครบถวนสําหรับบางวาระในหนังสือนัดประชุมตามขอพึงปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่
ดี เชน ขอพิพาททางกฎหมายของบุคคลที่เสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการ วิธีสรรหากรรมการ ขอมูลประกอบการพิจารณากําหนด
คาตอบแทนกรรมการ
นอกจากนั้นบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนไดในกรณีที่ไมสามารถมา
ดวยตนเอง หรือสามารถแตงตั้งใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว
ในระหวางการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญ
ประชุม และคณะกรรมการยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลา
อยางเหมาะสม บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวังรอบคอบ พรอมกับการปฏิบัติตามนโยบายการจายเงินปน
ผลตามที่ไดกาํ หนดไวใหแกผูถือหุน
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
Various Groups of Stakeholders
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานหรือผู
มีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสียอาจแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวา
สิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสีย ไวดังนี้
พนักงาน

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จกาวหนาของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุน
พัฒนาใหพนักงานทุกคนมีความรูความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลพนักงานอยางเสมอ
ภาค มีการใหผลตอบแทนและ สวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม

ผูถือหุน

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เชื่อถือได และแนวแนที่จะสรางกิจการใหมี
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพื่อเพิ่มมูลคาหุนใหกับผูถือหุน

เจาหนี้

บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินและขอตกลงตามที่มีตอเจาหนี้

ลูกคา

บริษัทไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงรักษา
ขอมูลที่เปนความลับของลูกคา และมีหนวยงานที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิด
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด

คูคา

บริษัทถือวาคูคาเปนผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดปฏิบัติตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคูคา รวมถึงการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อและ
จัดจาง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจกับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม

คูแขง
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม

บริษัทเนนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงขัน
บริษัทไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และ
โครงการ “อนุรักษพลังงาน” ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่เกี่ยวของ ที่มีแผนจะดําเนินการในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัท ตระหนั ก และหวงใยถึง ความปลอดภัยของสัง คม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชน นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญตอกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดย
ปฏิบัติตามเจตนารมยของกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัด

บริษัทเชื่อมั่นวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวทางขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร สรางงาน และสรรค
สรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืนได
4. การประชุมผูถือหุน
Shareholders’ Meeting
ในป 2549 บริษัทไดจดั ใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและออกเสียงใน
กิจการตางๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมประกอบดวยรายละเอียดวาระการ
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ประชุม รายงานประจําปพรอมงบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมมากกวา 7 วัน
ทําการ ซึ่งเปนระยะเวลาที่เพียงพอตอการศึกษาขอมูลกอนการประชุม โดยจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฎใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมสามัญที่ผานมา มีกรรมการเขารวมประชุม
รวม 8 ทาน ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน และกรรมการบริหาร 5 ทาน โดย
ประธานกรรมการไมสามารถมาเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทจะดําเนินการอยางดีที่สุด
ใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามและแสดงความ
คิดเห็นรวมถึงใหขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทตามวาระการประชุมที่กําหนดไว และยัง
กําหนดใหมีวาระอื่นๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาได รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและ
ขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม โดยในป 2550 เปนตนไป บริษัทจะมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุน
ผานทางเว็บไซตของบริษัทชื่อ www.lamsoon.co.th เพื่อใหผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป

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 ส ระเพี ย งพอเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของบริ ษั ท และผู ถื อ หุ น นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจ เพื่อจะสามารถควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของ
บริษัทไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
Conflict of Interests
คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลมิ ใ ห เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารจั ด โครงสร า งและ
องคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสงเสริมใหพนักงานทุก
ระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่อง
การใชขอมูลภายใน ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและเปดเผยขอมูลแก
บุคคลภายนอก และหามซื้อหรือขายหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบ
การเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนดวย
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงาน
ดังกลาวใหกับบริษัท รวมถึงใหกรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทผานคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัททุกไตรมาสอยางเครงครัด รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) ดวย
7. จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปนตอความมั่นคงและความสําเร็จ
ขององคกรในระยะยาว จึงมีการจัดทําระบบ ISO 9001:2000 ซึ่งเปนระบบเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินคาและการ
ใหบริการกับลูกคา รวมถึงการจัดทําระบบ HACCP ซึ่งเปนระบบมาตรฐานระหวางประเทศเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง และระบบ GMP ซึ่งเปนระบบมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
ทั้งนี้เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจในมาตรฐานการผลิตสินคาและการใหบริการของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนไดมีการปฏิบัติตามและ
พัฒนาระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ ซึ่งถือเปนหลักในการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนคุณภาพสินคาและการบริการแกลูกคาและผูบริโภค นอกจากนั้น บริษทั
ยังไดรับการรับรองระบบการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 อีกดวย บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจึงไดกําหนดและจัดทํา
แนวทางจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจัด
ใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง อยางไรก็ตามในป 2550 บริษัทจะจัดให
มีการทบทวนการปฏิบัติงานในแตละปวาเปนไปตามที่กําหนดหรือไม

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

รายงานประจําป 2549 : บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12

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
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน และ
กรรมการบริหาร 1 ทาน เปนผูทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง และที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้คาตอบแทนที่กําหนดจะพิจารณาใหเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ โดยจะหลีกเลี่ยงการจายที่เกินสมควร นอกจากนั้น จะเปรียบเทียบไดกับบริษัท
อื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะ
ไดรับจากกรรมการแตละทาน สวนคาตอบแทนผูบริหาร จะเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนกําหนด ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว จะตองสอดคลองกับผลงาน
ของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
บริษัทไดเปดเผยจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด นอกจากนั้น บริษัทยังไดเปดเผย
จํานวนคาตอบแทนของกรรมการที่ไดรับจากบริษัทยอยไวในรายงานประจําป 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 ในระหวางการประชุม
ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ โดยจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผูบริหารที่เกี่ยวของใน
การนําเสนอรายละเอียด
บันทึกรายงานการประชุมมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น และหลังจากที่
ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
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ในป 2549 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้

รายชื่อ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

วาระการ
ดํารงตําแหนง
2547-2550
2547-2550
2549-2552
2548-2551
2547-2550
2549-2552
2548-2551
2548-2551
2549-2552

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม
4/4
3/3
7/7
2/4
0/3
2/7
4/4
2/3
6/7
3/4
3/3
6/7
4/4
3/3
7/7
4/4
0/3
4/7
4/4
3/3
7/7
4/4
3/3
7/7
4/4
3/3
7/7

ในป 2549 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 2 ครั้ง ไดแก เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2549 และวันที่ 21 มิถุนายน 2549
บริษัทยังไมไดมีการกําหนดชัดเจนถึงจํานวนบริษัทสูงสุดที่ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการผูจัดการจะดํารง
ตําแหนงได เพียงแตแจงขอมูลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีหนังสือ เลขที่ บจ. (ว) 50/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน
2549 ซึ่งระบุวาศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนเห็นวา กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดํารงตําแหนง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท ในขณะที่แนวทางของตางประเทศนั้นแบงเปน 3 กรณีคือ กรณีที่เปน
กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director - ED) หรือ Full Time Director ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท กรณีที่
เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director – NED) หรือกรรมการมืออาชีพ (Professional Director) ใหดํารง
ตําแหนงไดไมเกิน 6 บริษัท และกรณีที่เปนประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจํานวนครัง้ ที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว บริษัทเห็นวากรรมการสวนใหญยัง
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ

12. คณะอนุกรรมการ
Committees
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ โดยมี
การประชุมสม่ําเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2549 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่
รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการ
บริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทอยางนอยปละ 2 ครั้ง และประสานงานกับ
ผูตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทใน
กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
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และตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในงบการเงินรายไตรมาส
และนําออกเผยแพรได สวนงบการเงินประจําปยังคงใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติกอนเผยแพรตามที่ปฏิบัติอยูเดิม
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการ
จัดสรรหลักทรัพย โดยประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน และไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะอนุ ก รรมการทั้ ง 2 ในขณะที่ ยั ง ไม มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสรรหา ในป 2549
คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Controlling System and Internal Audit
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัด
โครงสรางองคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรที่ชัดเจน มีการ
กําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหนง มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยก
หนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหบริษัทวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู
ในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ใหทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนกตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเอง เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) และ
เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่
กําหนดไว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งสิ้น รายละเอียดการควบคุมภายในไดปรากฏ
อยูแลวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปน
เจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพ
ของมาตรการควบคุมที่มอี ยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง

14. รายงานของคณะกรรมการ
Directors’ Reporting
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่ง
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะ
รักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
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คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว
เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญ
อยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการ
สื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยปราศจากการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปน
สาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ
สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดย
ความเห็นดังกลาวปรากฏอยูในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

15. ความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ
Relations with Stakeholders
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงาน ขอมูลทางการ
เงินและขอมูลทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยัง
ไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีจํานวนไมมากนัก แตไดมอบหมายใหผูจัดการฝาย
การเงินและผูชวยกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและ
ภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9
หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส secdept@lamsoon.co.th และในป 2550 นี้ บริษัทไดเพิ่มชองทางการติดตอใหกับผูลงทุนอีก
ชองทางหนึ่ง โดยผูลงทุนสามารถติดตอผานเว็บไซตของบริษัทชื่อ www.lamsoon.co.th
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ขอมูลทั่วไป
5.1

บริษัท
: บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: 0107538000568 (เดิมเลขที่ 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, 075-267 028
ประเภทธุรกิจ
: ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช, ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
ทุนจดทะเบียน
: 820,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 820,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท

ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สํานักงานใหญ

5.2

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

สํานักงานกรุงเทพฯ

รายงานประจําป 2549 : บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
: ทําสวนปาลม และสกัดน้ํามันปาลมดิบ และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 32,405,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 22,671,511 หุน คิดเปนรอยละ 69.96

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

สํานักงานกรุงเทพฯ
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5.3

บุคคลอางอิงอื่นๆ
5.3.1 นายทะเบียนหุน
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

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

5.3.2 ผูสอบบัญชี
ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

: นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3459
: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789/90, 02-661 9192
:1
: ไมมี

5.3.3 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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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลั่นน้ํามันปาลม
(REFINERY) โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 700 ตันตอวัน หรือ 255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลม
ขนาดใหญแหงหนึ่งของประเทศไทย ในปจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑหลักดังตอไปนี้
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. น้ํามันเมล็ดชา (Camellia Oil)
7. ไขมันพืชผสม (Shortening)
8. เนยเทียม (Margarine)
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โครงสรางรายได

ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการ
โดย

ป 2547
%
จํานวนเงิน

กลุมน้ํามันพืช

บริษัทและ
UPOIC
บริษัท
บริษัทและ
UPOIC
บริษัท และ
UFC(1)
บริษัท และ
UFC(1)
บริษัท และ
UFC(1)

3,850

75.67

3,666

71.46

3,734

70.19

399
46

7.84
0.90

394
30

7.68
0.59

426
42

8.01
0.79

641

12.60

838

16.33

876

16.30

104

2.04

134

2.61

181

3.40

48

0.94

68

1.33

70

1.31

รวมมูลคาการจําหนาย
หัก สินคาคืนและสวนลดการคา

5,088
(7)

100.00

5,130
(16)

100.00

5,320
(16)

100.00

มูลคาการจําหนายสุทธิ

5,081

กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
อื่นๆ
กลุมผักและผลไม
กลุมเครื่องดื่ม
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ

ป 2548
%
จํานวนเงิน

หนวย:ลานบาท
ป 2549
%
จํานวนเงิน

5,114

5,304

หมายเหตุ : (1) ในวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในประเทศ ใหกับบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญในปที่ผานมา
ดานการเงิน
6.2.1 โครงการจําหนายหุนซื้อคืน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติให
บริษัทจําหนายหุนซื้อคืนจํานวน 82 ลานหุน ผานกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่
23 เมษายน 2549 นั้น บริษัทฯ ไดจําหนายหุนซื้อคืนออกไปครบตามจํานวนทั้งสิ้น 82 ลานหุนเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 10
เมษายน 2549 โดยมีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 5.27 ลานบาท ซึ่งบันทึกอยูใน “สวนเกินทุนหุนซื้อคืน” ในสวนของ
ผูถอื หุน

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6.2.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง
ในป 2549 คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาหลักเกณฑเกี่ยวกับคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง

ดานการผลิต
6.2.3 โครงการขยายกําลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม
บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหเปดดําเนินการสําหรับโครงการขยายกําลังการผลิตและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสม ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2549 เปนตนไป โดยมีกําลังการผลิตปละประมาณ
27,360 ตัน โครงการดังกลาวมีการติดตั้งเครื่องจักรอันทันสมัยระบบ AUTOMATION เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และ
สามารถประหยัดตนทุนการผลิตไปพรอมกัน

6.2.4 ไดรับการรับรองระบบ KOSHER
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ไดผานการตรวจรับรองระบบ KOSHER ซึ่งเปนระบบคุณภาพมาตรฐานดานการ
ผลิตอาหารตามหลักของศาสนายิว

ดานการตลาด
6.2.5 ผลิตภัณฑใหมเพื่อสุขภาพออกสูตลาด
ในป 2549 บริษัทฯ ไดวางตลาดผลิตภัณฑใหมเพื่อสุขภาพ ไดแก น้ํามันพืชที่ผลิตจากเมล็ดชา ภายใตตราสินคา “เน
เชอเรล” (Naturel) นับเปนครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการวางจําหนายสินคาดังกลาว นอกจากนี้ บริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ก็ไดวางตลาดน้ําผักผลไมรวม 100% ภายใตตราสินคา “ชูส” (Chooze) ซึ่งไดรับการตอบรับเปน
อยางดีจากกลุมผูบริโภคที่เนนการดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาใน
ประเทศใหกับบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ซึ่งจะทําใหบริษัทฯสามารถบริหารคาใชจายในการ
ขายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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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 อาจทําใหบริษัทมีแนวโนมที่จะมีตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้นได อยางไรก็ตาม การที่บริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพมาตรฐานตางๆ รองรับ
และการเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลมที่ครบวงจร จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได
2.

การเปดเขตการคาเสรี AFTA
การเปดเสรีการคาน้ํามันปาลมตามขอตกลงการคาเสรีอาเซียน ซึ่งประเทศไทยไดปรับลดภาษีนําเขาน้ํามัน
ปาลมใหเหลือรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ทั้งน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยไมจํากัดปริมาณ
นําเขา แตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลยังไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการนําเขาดังกลาว ซึ่งถาหากมีการนําเขาไดอยาง
เสรีจริง จะสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอยซึ่งมีผลผลิตตอไรต่ํา ในสวนของโรงสกัดน้ํามันปาลม ก็จะไดรับผลกระทบ
เฉพาะโรงสกัดน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ําและตนทุนการผลิตสูง สําหรับผลกระทบตอบริษัทนั้น ก็จะ
เกิดขึ้นจากการที่มีผูนําเขาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์มาแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัท แตในขณะเดียวกันบริษัทมีมาตรการ
รองรับไวแลว คือบริษัทจะสามารถนําเขาน้ํามันปาลมดิบไดในราคาใกลเคียงกับตลาดโลก ซึ่งทําใหบริษัทสามารถใช
กําลังการผลิตไดเต็มที่ โดยมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยที่ลดลง
ราคาน้ํามันปาลมผันผวนและเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและราคาตลาดโลก
ปริมาณผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ออกสูตลาดในป 2549 เพิ่มขึ้นอยางมากจากป 2548 คิดเปนรอยละ
48.08 และรอยละ 48.88 ตามลําดับ ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในป 2549 มีการเคลื่อนไหวในชวงระหวาง 14.2018.31 บาทตอกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยอยูที่ 15.77 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 6.63 จากป 2548 ซึ่งในแตละปสวน
ตางระหวางราคาต่ําสุดและราคาสูงสุดของราคาน้ํามันปาลมดิบจะเคลื่อนไหวแกวงตัวในชวงกวางตั้งแต 4 บาท ถึงสูงสุด
ที่ 21 บาท (เชน ในป 2542 ราคาต่ําสุดของน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 11.59 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่ราคาสูงสุดอยูที่ 32.99
บาทตอกิโลกรัม) ทําใหเห็นวาการคาดการณราคาน้ํามันปาลมนั้นมีความไมแนนอนสูง เนื่องจากมีปจจัยที่สงผลกระทบ
หลายดาน ที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการบริหารจัดการสินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาเพื่อจําหนายจะตอง
ระมัดระวัง ฝายบริหารจะตองติดตามและคาดการณราคาและปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู และ
รวมถึ ง จะต อ งติ ด ตามตั ว เลขที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลผลิ ต การส ง ออก ปริ ม าณน้ํ า มั น ปาล ม คงเหลื อ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศอยางใกลชิด
3.
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
8.1

ภาพรวมของอุตสาหกรรม

ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตน้ํามันสูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุนการผลิตน้ํามันต่ํากวาพืช
ชนิดอื่น น้ํามันปาลมจึงเปนน้ํามันพืชสําหรับการบริโภคที่มีราคาถูกที่สุด สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใช
ประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวาง ทําใหในบรรดาตลาดน้ํามันพืชทั้งหมดในประเทศ น้ํามันปาลมจะมีสวนแบงในตลาด
สูงสุด คือประมาณรอยละ 70 ของน้ํามันพืชทั้งหมด โดยมูลคาของอุตสาหกรรมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50,000 ลานบาท
พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันและโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบของประเทศไทย รอยละ 95 ตั้งอยูในภาคใตของประเทศไทย
โดยจังหวัดที่มีการเพาะปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุด คือ จังหวัดกระบี่ รองลงมาคือ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และตรัง ตามลําดับ
แตการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
ประมาณ 59 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ไมสอดคลองกับพื้นที่เพาะปลูก
ที่มีอยูประมาณ 2.8 ลานไร ซึ่งใหผลผลิตที่ประมาณ 6 ลานตันผลปาลมสดตอป จะเห็นวากําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลม
ดิบมีมากกวาอุปทานของผลปาลมสดที่มีอยูในปจจุบัน ถึงรอยละ 50 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดังกลาว
สงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมการสกัดน้ํามัน
ปาลมของประเทศไทย
อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ควรไดรับการพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการเพาะปลูก การ
เก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบ
ตางๆ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีศักยภาพสูงทางดานการใชประโยชนพลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงชีวะมวล จึง
จัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เปนแหลงทางเลือกในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามัน
ปโตรเลียมอยูในระดับสูง ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อสรางความมั่นใจในการเปนแหลง
พลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ไปสูการปรับปรุงจัดการทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในลําดับตอไป ในขณะที่ทางภาครัฐก็มีสวนสนับสนุนโครงการปลูกปาลม
น้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทน โดยผลิตเปนไบโอดีเซล และไดตั้งเปาหมายการปลูกปาลมเพื่อเปนพลังงานทดแทนใหได 6 ลาน
ไรภายในป 2552 ซึ่งแบงเปนแหลงปลูกใหม 5 ลานไร และปลูกทดแทน 1 ลานไร
จากผลงานวิจัยในป 2517 ไดศึกษาวาพื้นที่ปลูกปาลมตองอยูบริเวณเสนรุงที่ 10 องศาเหนือใต ซึ่งหมายถึงภาคใตของ
ไทยที่มีปริมาณน้ําฝนมาก แตปจจุบันพบวาพันธุปาลมน้ํามันไดถูกพัฒนาใหทนกับสภาวะแหงแลงมากขึ้นเปนลําดับ ดังนั้นการ
ขยายพื้นที่ปลูกปาลมไปยังพื้นที่ในภาคอื่นๆ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได แตการพัฒนาโครงการไบโอดีเซลจะประสบความสําเร็จตอเนื่อง
หรือไมนั้น มีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของ ไดแก ราคาพืชเศรษฐกิจประเภทอื่น เชน ยางพารา เนื่องจากปจจุบัน ราคายางยัง
ถือวาอยูในระดับสูง เกษตรกรจึงหันไปปลูกยางพารามากกวาปาลมน้ํามัน นอกจากนั้น ยังมีเรื่องระดับราคาน้ํามันปโตรเลียมใน
ตลาดโลกที่ผันผวน และความไมชัดเจนของกลไกผลักดันตางๆ จากภาครัฐ เชน เงื่อนไขที่จะใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบมี
สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือ Contract Farming การวางแนวทางขององคกรนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV : Special Purpose
Vehicle) การสนับสนุนกลาปาลมและคาใชจายในการปลูกใหเกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําแกเกษตรกร
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ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ไทย และไนจีเรีย โดยมีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมตอป
เรียงตามลําดับคือ 15.9 ลานตัน 14 ลานตัน 1.2 ลานตัน และ 780,000 ตัน โดยมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามัน
ปาลม คิดเปนมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด
พื้นที่ใหผลผลิต ในป 2549 คาดวามีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 2.3 ลานไร ซึ่งขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร ในขณะที่มาเลเซีย
และอินโดนีเซียมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 24 และ 20 ลานไรตามลําดับ
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2549 ผลผลิตทะลายปาลมสดทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณรอยละ 48.08 เปน
6.54 ลานตัน โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนมกราคมที่ 231,434 ตัน สูงสุดในเดือนเมษายนที่ 739,962 ตัน ทําใหการผลิตน้ํามัน
ปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,167,126 ตัน เพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ 48.88 จากป 2548 โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือ ณ สิ้นป
2549 จํานวน 155,587 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2548 ที่ 103,971ตัน จากตัวเลขผลผลิต
ดังกลาวจะเห็นวาเปอรเซ็นตน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2549 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยยังคงอยูที่รอยละ 17.8
เทากับป 2548 ผลผลิตน้ํามันปาลมโดยรวมที่เพิ่มขึ้นอยางมากนั้นไดรับแรงหนุนจากปจจัยสําคัญ อันไดแก
- พื้นที่ปลูกที่ใหผลผลิตมีจํานวนเพิ่มขึ้น
- อายุปาลมน้ํามันที่อยูในวัยใหผลผลิตมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
- ปริมาณและการกระจายของฝนในป 2547 และ 2549 มีความเหมาะสมในการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน
โดยที่ปริมาณและการกระจายฝนที่ดีเมื่อ 18-24 เดือนที่ผานมา จะทําใหจํานวนทะลายปาลมตอตนมีมากขึ้น ในขณะที่
ปริมาณและการกระจายฝนในปปจจุบันจะทําใหผลปาลมมีความสมบูรณ ซึ่งจะทําใหไดปริมาณน้ํามันตอน้ําหนักทะลายปาลมสูง
ดวย (High Oil Extraction Rate) ดวยเหตุนี้ การที่ปริมาณและการกระจายของฝนที่ดีในป 2547 และ 2549 จึงทําใหทั้งปริมาณ
ผลปาลมและอัตราการสกัดน้ํามันอยูในระดับสูง สงผลใหปริมาณน้ํามันปาลมดิบของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอยางมากจาก 783,953
ตันในป 2548 เปน 1,167,126 ตันในป 2549
สถานการณตลาดและราคา ในป 2549 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป 2548 โดยในเดือนเมษายน
ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd
Month) แตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,411 ริงกิตตอตัน และแตะระดับสูงสุดของปในเดือนธันวาคมที่ 2,032 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้ง
ป 2549 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 1,560 ริงกิตตอตัน
เปรียบเทียบกับ 1,398 ริงกิตตอตันในป 2548 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6
ในขณะที่สถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศกลับสวนทางปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 48 โดยในป 2549 ราคาผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 2.05
– 3.33 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 2.25 – 3.58 บาทตอกิโลกรัมในป 2548) และราคาน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 14.20 – 18.31 บาทตอ
กิโลกรัม (เทียบกับ 14.24–19.07 บาทตอกิโลกรัมในป 2548) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลม
สดและน้ํามันปาลมดิบที่ 2.69 และ 15.77 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 ที่ 2.98 และ 16.89 บาทตอกิโลกรัม
ตามลําดับ จะเห็นวาราคาโดยเฉลี่ยในป 2549 ลดลงจากป 2548 คิดเปนรอยละ 9.73 สําหรับผลปาลมสด และรอยละ 6.63
สําหรับน้ํามันปาลมดิบ
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ที่มา : กรมการคาภายใน

ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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ราคาน้ํามันปาลม ดิบขายสงตลาด กทม.

ราคาน้ํามันปาลม ดิบตลาดมาเลเซีย

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย LST
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คาดการณสถานการณราคาน้ํามันปาลมป 2550

บริษัทฯ คาดการณวาราคาน้ํามันปาลมในป 2550 จะขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่สําคัญไดแก
ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมลดลงหรือปจจัยที่ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
1) พื้นที่ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการปลูกปาลมในป 2546 และ 2547
2) อายุปาลมที่อยูในวัยการใหผลผลิตมีสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปาลมที่ปลูกในป 2543 และ 2544 โดยจะให
ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น 1.5 เทาจากป 2549
ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมสูงขึ้นหรือปจจัยที่ทําใหผลผลิตลดลง
1) ปริมาณน้ําฝนและการกระจายของฝนในป 2548 ไมเอื้ออํานวยตอการใหผลผลิตในป 2550 ประกอบการ
พยากรณสภาพภูมิอากาศในป 2550 เชื่อไดวาอาจจะเกิดภาวะแหงแลงติดตอกันยาวนานประมาณ 4 เดือน
ในชวงตนปอีกดวย จึงมีสวนซ้ําเติมใหผลผลิตมีแนวโนมยิ่งต่ําลง
2) การขาดแคลนแรงงานที่เก็บเกี่ยวผลปาลมสดในเขตพื้นที่ปลูกปาลมสูงที่เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากมีแรงจูงใจใหเคลื่อนยายไปสูแหลงงานที่มีรายไดมากกวาเดิมแตงานเบากวา เชน
การกรีดยางพาราและการทํางานในสวนที่มีปาลมอายุนอย เปนตน ทั้งนี้การขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวไมได
มีผลโดยตรงตอการใหผลผลิต หากแตมีผลตอความสูญเสียที่สงผลตอปริมาณและคุณภาพในเวลาเดียวกัน
3) การโคนลมปาลมที่มีอายุมากเพื่อปลูกทดแทน ทําใหพื้นที่เก็บเกี่ยวลดนอยลง
4) จํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมี
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 59 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ลานตันผล
ปาลมสดตอป โดยเฉพาะในชวง 2 ปที่ผานมานี้ จํานวนโรงสกัดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณ
ผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในแตละปมีประมาณ 6 ลานตัน ทําใหเหลือกําลังการผลิตอยูอีกประมาณรอยละ 50
นับวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกร เพื่อใหโรงสกัด
ของตนใชกําลังการผลิตใหไดมากที่สุด สงผลตอการเพิ่มขึ้นของราคาผลปาลมสด
5) ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia
Derivatives : 3rd Month) โดยเฉลี่ยในป 2550 นาจะมีแนวโนมสูงกวา 1,560 ริงกิตตอตัน ซึ่งเปนราคาเฉลี่ย
ของป 2549
6) โรงงานไบโอดีเซลที่จะทยอยเปดในเชิงพาณิชยอยางเปนทางการในป 2550 จะทําใหเกิดอุปสงคในน้ํามัน
ปาลมดิบเพิ่มขึ้นในระบบ ทําใหโอกาสที่ราคาน้ํามันปาลมดิบจะลดต่ําลงเปนไปไดยาก
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เมื่อพิจารณาผลกระทบโดยรวมของปจจัยดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหแนวโนมผลผลิตปาลมน้ํามันในป 2550 ได
ดังนี้
1) ปริมาณผลผลิตสดโดยรวมทั่วประเทศจะลดลงจาก 6.5 ลานตัน ในป 2549 เปน 6.0 ลานตัน ในป 2550 หรือลดลง
ประมาณ 7.0 เปอรเซ็นต
2) ปริมาณผลปาลมสดในแตละเดือนจะกระจายใกลเคียงกัน หรือความสม่ําเสมอดีขึ้น ทั้งนี้ผลผลิตจะต่ําที่สุดในเดือน
มกราคม ที่ระดับ 7.0 เปอรเซ็นตของทั้งป หรือประมาณ 400,000 ตัน
3) คุณภาพทะลายปาลมสดในชวง 4 เดือนแรก ซึ่งสวนใหญเปนปาลมอายุมากกวา 16 ป จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะทะลาย
ไมสมบูรณมากกวาในชวงเดียวกันของปกอน อันเนื่องจากมีฝนตกชุกและความชื้นสูงในชวงที่มีการผสมเกสร( สิงหาคม
– พฤศจิกายน 2549) ประชากรแมลงผสมเกสรมีนอย ทําใหการผสมเกสรไมทั่วถึงมีผลลีบ (Parthenocarpic fruit)
คอนขางสูง มีสวนทําใหเปอรเซ็นตสกัดน้ํามันและเปอรเซ็นตเมล็ดในต่ําลงตามลําดับตั้งแตเดือนมกราคม เปนตนไป
โดยเปอรเซ็นตสกัดน้ํามันนาจะต่ําสุดในเดือนเมษายน ที่ประมาณ 16 เปอรเซ็นต หลังจากนั้นจะคอยๆเพิ่มขึ้นจนถึง
ระดับ 18.00 เปอรเซ็นต ในไตรมาสสุดทาย
4) สภาวะการแขงขันในการซื้อผลปาลมสดจะอยูในระดับปกติที่ไมมีผลรุนแรงตอราคามากนัก ทั้งนี้เนื่องจากการกระจาย
ของผลปาลมสดแตละเดือนใกลเคียงกัน ดังนั้นราคาผลปาลมสดจะเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาดเปนสําคัญ นอกจากนี้
อาจจะไดรับอิทธิพลจากราคาน้ํามันปาลมดิบจากประเทศมาเลเซีย ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการนําน้ํามันปาลมดิบ
ประมาณ 40 เปอรเซ็นตไปใชในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งมีความเปนไปไดสูงและมีโอกาสที่จะผลักดันใหราคาน้ํามันปาลม
ดิบสูงขึ้นถึงระดับ 22 บาท / กิโลกรัมและราคาผลปาลมสดเฉลี่ยตลอดปประมาณ 3.50 บาท / กิโลกรัม

8.3

แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
8.3.1 ไบโอดีเซล

ในปจจุบัน หากมีการกลาวถึงแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ทุกฝายจะใหความ
สนใจในเรื่องของยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันป 2547-2572 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งไดกําหนดใหพื้นที่
เพาะปลูกปาลมน้ํามันและพื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2572 เพิ่มขึ้นเปน 10 ลานไรและ 9 ลานไร ตามลําดับ โดยกําหนดใหปริมาณ
ผลผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมดิบอยูที่ 28 ลานตันและ 4.5 ลานตัน ตามลําดับ ตอมามีนโยบายเรงรัดการปลูกปาลมน้ํามัน
จากปจจุบัน 2 ลานไรเปน 6 ลานไรภายในป 2552 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมจากการแปรรูปอยางงายเปนการแปรรูป
มูลคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนของประเทศในอนาคต เนื่องจากน้ํามันพืช
ชนิดอื่นไมเหมาะที่จะนํามาผลิตไบโอดีเซล โดยมีขอจํากัดดานราคาและตนทุนการผลิต และปริมาณการผลิตที่ต่ําไมเพียงพอตอ
การบริโภคภายในประเทศเอง
นโยบายภาครัฐที่ผลักดันเรื่องพลังงานทดแทน สืบเนื่องมาจากสถานการณราคาน้ํามันปโตรเลียมมีแนวโนมทรงตัวอยู
ในระดับสูง จึงเปนที่มาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแหลงพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ ประกอบกับกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของโลกที่ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจากปโตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนา
เปนแหลงพลังงานทางเลือกทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน อยางไรก็ตามการผลักดันใหมีการผลิตและการ
ใชไบโอดีเซลอยางจริงจัง จะตองคํานึงถึงอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบที่มีอยูในระบบ ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพและไมใหเกิด
แรงกดดันตอราคาน้ํามันปาลมมากนัก
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ปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมที่ประมาณ 1,000,000 ตันตอป โดยในแตละปมีปริมาณความตองการ
อุปโภคบริโภคน้ํามันปาลมประมาณ 800,000-850,000 ตัน ทําใหมีปริมาณน้ํามันปาลมสวนเกินอยูบางที่จะสามารถนํามาผลิตไบ
โอดีเซลได แตคิดเปนไมถึงรอยละ 1 ของปริมาณน้ํามันดีเซลที่ประเทศไทยใชอยู ในขณะที่กระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมาย
ไวที่รอยละ 3 ภายในป 2554 ขอจํากัดที่สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลจึงอยูที่ปริมาณและราคาของน้ํามันปาลม
ซึ่งหากราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องจากการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดดังเชนปจจุบัน ตนทุนของไบ
โอดีเซลก็จะออกมาสูง ไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน สําหรับในเชิงปริมาณ มีขอจํากัดอยูที่ไม
สามารถเพิ่มปริมาณน้ํามันปาลมในประเทศไดอยางรวดเร็ว

8.3.2 อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน
การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี เปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ตองใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการ
กําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ดพันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลว ยังใหปริมาณ
น้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย อันจะมีผลทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุไมดี
ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลา
พันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับ
นโยบายภาครัฐ ที่ ส นั บ สนุน ใหเ พิ่ม พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล ม เกษตรกรหลายพื้น ที่จึ ง ให ค วามสนใจในการปลูก ปาล ม น้ํ า มั น กัน อย า ง
แพรหลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุ
ปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากขึ้น เนื่องจากหนวยงานของรัฐไม
สามารถผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตองอาศัยเวลาไมนอย
กวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตที่ไดตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน (Replanting)

8.3.3 การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่
ปอนเขาสูกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน โดยการนึ่งผลปาลม
การแยกเมล็ดในปาลม และการสกัดน้ํามันออกจากปาลม เนื่องจาก กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการใชน้ําใน
ปริมาณมาก สงผลใหเกิดน้ําเสียที่มีภาระความสกปรกของสารอินทรียสูง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังกอใหเกิดของเสียในรูป
ของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) เสนใยปาลม (Fiber) กะลาปาลม (Shell) และกากตะกอน (Decanter
Cake) ดังนั้น การใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากปาลมเหลานี้ ซึ่งเปนแหลงพลังงานชีวมวลที่สําคัญ จึงเปนวิธีการที่
สามารถลดคาใชจายสําหรับการกําจัดของเสีย และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ทาง
ภาครัฐจึงไดเขามามีสวนสนับสนุนโดยการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การสงเสริมดานเทคนิคและเงินทุนในการนําระบบกาซ
ชีวภาพ (Biogas) เขามาใชในโรงงาน และการปรับปรุงใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล
(Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถจําหนายกระแสไฟฟานั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดน้ํามันปาลมอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ ทั้งระบบกาซชีวภาพและระบบเชื้อเพลิงชีวมวลถูก
นํามาใชในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมหลายแหง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
นอกจากนั้น ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซึ่งกาซเรือนกระจกเปนตนเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่จะตองลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทย
ก็เปนแหลงหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของ
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คารบอนเครดิตที่ไดจากโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งเรียกวา
Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 CER = 1 ton CO2
equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งสนใจเขารวมโครงการดังกลาว โดยเปนการใชเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งจากปาลม มาเปนแหลงเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม

8.3.4 การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว
การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมใหเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ซึ่งตลาดโลกมี
ความตองการอยางมาก รวมไปถึงการตอยอดของอุตสาหกรรมดวยการแปรรูป ขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Biorefinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ เยื่อไม และสรางสารตั้งตนอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง

8.4

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม

เนื่องจากปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามัน
ปาลมทั้ง 59 โรงงาน ซึ่งยังมีกําลังการผลิตสวนเกินในระบบเหลืออีกประมาณรอยละ 50 นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
แขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อใหโรงสกัดของตนเพิ่มอัตราการใชกําลังการผลิตและลดตนทุนตอหนวยใหมากที่สุด
ทําใหบางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร ดังนั้นการมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่องของ
การพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยาง
เปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตามมาอีกหลายประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด
(economy of scales) ในขณะที่ปจจุบันมีอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศ
เพียงเล็กนอย จึงตองอาศัยระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอไป ไมวา
จะเปนการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลมและอนุพันธ หรือไบโอดีเซลอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสู
ตลาดในแตละฤดูกาล ในอดีตที่ผานมา การแขงขันในตลาดเพื่อการซื้อวัตถุดิบ และนํามาผลิตเพื่อจําหนายเปนน้ํามันปาลมเพื่อ
การบริโภคไดนั้น จะเปนการแขงขันทางดานราคาเปนหลัก ทั้งดานราคาซื้อวัตถุดิบและราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป ในขณะที่
ราคาวัตถุดิบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสินคาสําเร็จรูปจะขึ้นอยูกับราคาคูแขงเปน
หลัก อีกทั้งปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได ก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคา
ขายภายในประเทศเชนเดียวกัน
ในปจจุบัน การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอตกลงเขตการคาเสรี อาเซียน
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 สามารถปฏิบัติไดภายใต
การดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น ทําใหยังคงไมมีความชัดเจน และอาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการในชวงผล
ปาลมขาดแคลน โดยเฉพาะเมื่อมีการสนับสนุนใหพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูไบโอดีเซล ซึ่งอาจสงผลตอตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ดังนั้น จึงควรกลับมาพิจารณาการเปดเสรีตามขอตกลง AFTA อยางจริงจัง ซึ่งนาจะเปนวิธีที่สามารถแกปญหาทั้งระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกลไกตลาดสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเต็มที่ สงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง ในอนาคต หากผูประกอบการสามารถควบคุมตนทุนการผลิตได คาดวาการแขงขัน
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ดานราคาก็จะลดลงเปนลําดับ และหันมาแขงขันกันในเรื่องการพัฒนาดานอื่นๆ เชน การสรางความแตกตางในตัวสินคา เพื่อเพิ่ม
มูลคาในตัวสินคาใหกับผูบริโภค เปนตน
อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย ยังตองคํานึงถึงปจจัยหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ผานมาอุตสาหกรรมประสบกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแขงขันกับตางประเทศ ที่สําคัญไดแก
1.
โครงสรางระบบสวนปาลมของไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหการบริหารจัดการสวนปาลมของ
ตนเองไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหผลผลิตตอไรต่ําและตนทุนการผลิตสูง
2.
ขาดการบริหารจัดการดานการแบงเขตพื้นที่การตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมใหสอดคลองกับพื้นที่ปลูกปาลม
(zoning) ทําใหมีการแยงกันซื้อผลปาลม และมีตนทุนคาขนสงสูง นอกจากนั้น ยังสงผลใหเกิดลานเทซึ่งเปน
แหลงกลางรับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรแลวนํามาขายตอใหโรงสกัดน้ํามันปาลม ขึ้นเปนจํานวนมาก โดย
ปจจุบันมีอยูกวา 400 แหงทั่วประเทศ
3.
ขาดการเชื่อมโยงของนโยบายภาครัฐ ไมวาจะเปนดานการสงเสริมการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลม ดานการ
ขยายกําลังการผลิตของโรงสกัดใหสอดคลองกับปริมาณผลผลิต ดานการนําเขาสงออก ดานราคาผลผลิต
และราคาสินคาบริโภค ดานนโยบายพลังงานทดแทน เปนตน
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PERFORMANCE OF CRUDE PALM OIL IN THAILAND 2006 (Source : Department of Internal Trade)
PRODUCTION OF CRUDE PALM OIL
(’000 TONNES)

EXPORT OF PALM OIL
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
9.1

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
9.1.1 ผลการดําเนินงาน

ปริมาณน้ําฝนในป 2547 สงผลใหผลผลิตทะลายปาลมสดทั้งประเทศในป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณรอยละ
48.08 เปน 6.54 ลานตัน ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,167,126 ตัน เพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ 48.88 จาก
ป 2548 มีผลใหตนทุนวัตถุดิบลดลง และทําใหตนทุนขายเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทและบริษัทยอยลดลงจากรอย
ละ 87.35 ในป 2548 เปนรอยละ 81.98 ในป 2549 หรือลดลงรอยละ 2.67 เมื่อเทียบกับป 2548 ในขณะที่รายไดจาก
การขายเพิ่มขึ้นรอยละ 3.70
ในสวนของบริษัทฯนั้น ราคาน้ํามันปาลมดิบที่ลดลง จะสงผลกระทบตอราคาขายของบริษัทฯดวยเชนกัน โดยทําให
ราคาขายถัวเฉลี่ยของบริษัทฯลดลงรอยละ 8.47 ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ 10.10 อยางไรก็ตาม ถึงแมวา
ราคาขายถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ จะลดลง แตลดลงในอัตราที่นอยกวาตนทุนน้ํามันปาลมดิบ จึงทําใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 7.39 ในป 2548 เปน รอยละ 12.37 ในป 2549
สําหรับบริษัทยอยนั้น จากการที่ปริมาณผลผลิตของปาลมสดโดยรวมทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.08 เปน 6.54
ลานตัน สงผลกระทบตอราคาผลปาลมสดโดยเฉลี่ยในป 2549 ลดลงจากป 2548 และทําใหบริษัทยอยสามารถเพิ่ม
ปริมาณการซื้อผลปาลมสดไดถึงรอยละ 260.60 ประกอบกับผลผลิตจากสวนของบริษัทยอยเองก็เพิ่มขึ้นรอยละ 41.26
จึงทําใหมีผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2548 ถึงรอยละ 85.91 มีผลตอตนทุนขายที่ลดลงจากรอยละ
70.01 ในป 2548 เปน 65.73 ในป2549
จากเหตุการณดังกลาวขางตน สงผลใหผลการดําเนินงานในป 2549 ของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 228.93 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 175.05 ลานบาท คิดเปน เพิ่มขึ้นรอยละ 324.89 และทําใหอัตรากําไรสุทธิในป 2549 เทากับ
รอยละ 4.32 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปกอนที่รอยละ 1.05
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขาย :
2547
บริษัทฯ
4,244.42
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (UPOIC) 43.63
อาหารสากล (UFC)
792.87
รวม
5,080.92

2548
4,048.68
33.09
1,032.49
5,114.26

(ลานบาท)
(%)
2549
สัดสวน
4,114.61 77.58
71.61
1.35
1,117.42 21.07
5,303.64 100.00
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โดยมีรายไดและสัดสวนรายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยเปรียบเทียบ 3 ปที่ผานมา แสดงใน
รูปกราฟดังนี้
สัดสวนรายไดของกลุมบริษัท
'000 Baht
6,000,000

5,000,000

UFC
792,871
[15.60%]

4,000,000

UPOIC
43,633
[0.86%]

UFC
1,032,494
[20.19%]

UFC
1,117,420
[21.07%]

UPOIC
33,086
[0.65%]

UPOIC
71,610
[1.35%]

3,000,000

2,000,000

LST
4,244,418
[83.54%]

LST
4,048,681
[79.16%]

LST
4,114,610
[77.58%]

Y2004

Y2005

Y2006

1,000,000

0

LST

UPOIC

UFC

รายไดจากการขายของบริษัทฯและบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 189.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.70 เนื่องมาจาก
รายไดจากการขายในสวนผลิตภัณฑของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 65.93 ลานบาท โดยมาจาก ปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอย
ละ 10.10 ในขณะที่ราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยลดลงรอยละ 8.47 ทั้งนี้มีผลมาจากปริมาณผลปาลมสดทั้ง
ประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.08 เมื่อเทียบกับปกอน
ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 123.45 ลานบาท มาจาก
- บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) จํานวนเงิน 38.52ลานบาท คิดเปนรอยละ
116.41 ซึ่งเนื่องมาจากยอดขายน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งมีสัดสวนการขายถึงรอยละ 86.5 ของรายไดจากการขาย
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป 2548 ถึงรอยละ 66.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายน้ํามันปาลมดิบที่เพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 69.8
- บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC) จํานวนเงิน 84.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.23 โดยเปน
การเพิ่มขึ้นจากการขายในประเทศถึงรอยละ 21.23 ซึ่งเนื่องมาจากผลิตภัณฑ น้ําผลไม และกาแฟ ที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 37.52 ในขณะที่รายไดจากการสงออกซึ่งคิดเปนรอยละ 46 ของรายไดจากการขายทั้งหมด
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.95 ซึ่งมีผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยคาเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงินดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 5.57 เมื่อเทียบกับป 2548 นอกจากนั้นบริษัทยอยของ UFC ซึ่งมีสัดสวน
การสงออกถึงรอยละ 92 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ก็มีผลกระทบในเรื่องดังกลาวเชนเดียวกัน
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รายไดอื่น :
- ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ
จํานวน 42.69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.80 ของรายไดรวม โดยเพิ่มขึ้น 11.23 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 35.67 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ จํานวนเงิน 16.17 ลานบาท โดยสาเหตุมาจาก บริษัทมีรายไดที่
เกิดจากการผิดสัญญาการติดตั้งเครื่องจักร, รายไดจากการขายเศษกะลาปาลม และเศษวัสดุตางๆ ซึ่งไมใช
เปนการดําเนินงานตามปกติ
- บริษัทยอย มีรายไดจากการโอนกลับสํารองเผื่อการลดมูลคาสินคาจํานวน 28.02 ลาน
บาท ซึ่งเปนการสํารองมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2548 ที่มีราคาต่ํากวาตลาด
- บริษัทยอยยังมีรายไดดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจํานวน 4.31 ลานบาท
- ในป 2549 บริษัทยอยไมมีกําไรจากการขายทรัพยสินถาวร ดังนั้น กําไรจากการขาย
ทรัพยสินถาวรจึงลดลงจากปที่แลว 1.96 ลานบาท
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 81.98 ของรายไดจากการขาย
ในขณะที่ป 2548 คิดเปนรอยละ 87.35 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากราคาตนทุนวัตถุดิบของบริษัทและบริษัทยอย
ลดลง โดยมาจากการลดลงของบริษัทฯรอยละ 10.45 และของบริษัทยอยรอยละ 11.06 ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจาก
ปริมาณผลปาลมสดในประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.08 เมื่อเทียบกับปกอน
คาใชจายในการขายและบริหาร : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ
597.86 ลานบาท เทียบกับ 512.91 ลานบาท ในป 2548 เพิ่มขึ้น 84.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.56 โดย
สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 109.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.57 เนื่องจาก ในเดือน มีนาคม
2549 บริษัท ไดเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ UFC ภายในประเทศ ซึ่งมีผลใหคาใชจายในการขาย
คาใชจายสงเสริมการขาย และคาขนสงเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 44.3 ลานบาท นอกจากนั้นเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น 47.2 ลานบาท
ดอกเบี้ยจาย : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจาย 64.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.99 ลานบาท คิด
เปนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.62 จากปกอน ในจํานวนเงินดังกลาวเปนของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้น 6.75 ลานบาท และของ
บริษัทยอยเพิ่มขึ้น 5.24 ลานบาท ซึ่งเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยในป 2549 มีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับป 2548
กําไร
กําไรขั้นตน : จากการที่รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 ในขณะที่ตนทุนขายลดลงรอยละ 2.67 เมื่อ
เทียบกับ ป 2548 จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น จากรอยละ 12.65 ในป 2548 เปน
รอยละ 18.02 ในป 2549
กําไรจากการดําเนินงาน : การที่อัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจาก
การขายและรายไดอื่น ในขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.89 ของรายไดจากการ
ขาย สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นถึง 253.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 161.29 เมื่อเทียบกับป
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2548 โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับรายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยปรับตัว
เพิ่มขึ้น จากรอยละ 3.07 ในป 2548 เปนรอยละ 7.74 ในป 2549
กําไรสุทธิ : จากการที่ อัตรากําไรขั้นตน และ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นดวยเหตุผลดังกลาว
ขางตน จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 175.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 324.89 และมี
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมอยูที่รอยละ 4.32 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 1.05 ในป 2548
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2549 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2548 ในอัตราหุน
ละ 0.03 บาท คิดเปนรอยละ 42.85 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมีการจายจากผลดําเนินงาน
ของป 2547 ในอัตราหุนละ 0.075 บาท คิดเปนรอยละ 41.67 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายของ
บริษัทที่กําหนดวาจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลว
ในแตละป อยางไรก็ตามในระหวางป 2549 บริษัทฯไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล
ในสวนของบริษัทยอยนั้น ในป 2549 มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2548 ในอัตราหุน
ละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 85.47 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมีการจายจากผลดําเนินงานของป
2547 ในอัตราหุนละ 3 บาท คิดเปนรอยละ 69.77 ของกําไรสุทธิ บริษัทฯ ยังคงมีการจายเงินปนผลในอัตราที่
สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดไวที่รอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี นอกจากนี้
ในระหวางป 2549 บริษัทยอยมีการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงวดครึ่งปแรกของป 2549
ในอัตราหุนละ 1 บาท
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมี
มูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 2.00 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 816.65 ลาน
หุน) ในขณะที่ป 2548 มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 1.85 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักสุทธิ 757.59 ลานหุน) ซึ่งเนื่องมาจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นในระหวางป 2549 บริษัทฯได
จําหนายหุนทุนซื้อคืนทั้งหมดแลว ทําใหจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในป 2549 มีปริมาณมากกวาป
2548

9.1.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 3,567.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 232.44 ลานบาท
จากป 2548 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.97 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดในมือและเงิน
ฝากธนาคารจํานวน 195.38 ลานบาท ลดลง 73.17 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 27.25 จากป 2548 ทั้งนี้
สวนใหญมาจากการลดลงของบริษัทยอย จํานวนเงิน 101.90 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอย มีการนําเงินไป
ลงทุนกับสถาบันการเงิน โดยมีระยะการฝากเกินกวา 3 เดือน จํานวน 83.21 ลานบาท
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-เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา : เพิ่มขึ้น 83.21 ลานบาท เกิดจากการที่บริษัทยอยนําเงินสด
ไปลงทุนในสถาบันการเงินซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงกวาดังกลาวขางตน
- ลูกหนี้การคา : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกันสุทธิ
หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวนเงิน 586.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.44 ของสินทรัพยรวม
เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมียอดสุทธิ 550.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.52 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปน
อัตราสวนที่ใกลเคียงกัน เนื่องจากบริษัทฯไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการชําระเงินของลูกคา และยังใช
นโยบายดังกลาวกับบริษัทยอยอีกดวย
ในสวนของบริษัทฯ ที่มีลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกันสุทธิ เปนจํานวนเงิน 540.43 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 20.28 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมียอดสุทธิ 404.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ
17.31 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 33.49 เนื่องมาจาก ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทฯไดเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศใหกับผลิตภัณฑ UFC ซึ่งมีระยะเวลาการชําระเงินจากหางสรรพสินคา และ
Modern Trade ยาวกวาสินคาของบริษัทเอง
อยางไรก็ตามหากพิจารณาลูกหนี้การคาของบริษัทและบริษัทยอยที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน และเช็ครับลงวันที่
ลวงหนา จะมีสัดสวนอยูในระดับสูงถึง รอยละ 99.28 ของลูกหนี้การคาที่ไมเกี่ยวของกันสุทธิ นอกจากนี้จะ
เห็นไดวาบริษัทฯไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวสูงถึงรอยละ 96.65 ของลูกหนี้ที่มีอายุมากกวา 12
เดือน และลูกหนี้เช็คคืน
- สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 851.15 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 23.86 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2548 จํานวนเงิน 820.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ
24.62 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 30.18 ลานบาท โดยมาจากปริมาณน้ํามันปาลมดิบในชวงปลายป 2549 มี
มากเมื่อเทียบกับป 2548
ในขณะที่สินคาคงเหลือของบริษัทยอยลดลง 48.81 ลานบาท ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากปริมาณวัตถุดิบที่
ลดลงจากการที่น้ําทวมในชวงไตรมาสสุดทายของป 2549 ทําใหมีวัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิตสินคา
นอกจากนี้ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสํารองสินคาลาสมัย และการลดมูลคาสินคา ลดลง เปน
จํานวนเงิน 26.52 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงต่ํากวาราคาตลาด
จํานวนเงิน 28.02 ลานบาทของบริษัทยอย
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
6.22 ลานบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทยอย 7.69 ลานบาท ไดแก การเพิ่มขึ้นของ :- ภาษีหัก ณ ที่จาย 0.74 ลานบาท
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 0.24 ลานบาท
- ลูกหนี้-เมล็ดพันธุ 0.59 ลานบาท
- เงินมัดจํา 2.27 ลานบาท
- คาใชจายจายลวงหนา 2.88 ลานบาท
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- ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของ
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 138.62 ลานบาท หรือรอยละ 10.69 เมื่อเทียบกับป 2548 โดย
เปนการเพิ่มขึ้นของบริษัทยอยทั้งหมด ซึ่งสวนใหญมาจากการซื้อเครื่องจักรในโครงการขยายกําลังการผลิต
ซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน และการปลูกปาลมทดแทน

9.1.3 แหลงที่มาของเงินทุน
โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุน 1,951.71
ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.7 และหนี้สิน จํานวน 1,615.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.3 ซึ่งในจํานวนหนี้สินดังกลาว
มาจากเงินกูยืมจากธนาคาร จํานวน 1,108.74 ลานบาท หรือ รอยละ 68.64 โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน
851.57 ลานบาท หรือ รอยละ 52.72 และเปนเงินกูระยะยาวจํานวน 257.17 ลานบาท หรือ รอยละ 15.92 ทั้งนี้บริษัท
และบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.83 เทา โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ :- สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น 223.43 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 12.93 ซึ่งมาจากกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย
- หนี้สิน : ณ สิ้นป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูระยะสั้นจากธนาคาร 851.57 ลานบาท ซึ่ง
ในจํานวนดังกลาว ประกอบดวย

1.
2.

จํานวนเงิน 280.9 ลานบาท เปนเงินกูของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยบริษัทฯ
จํานวนเงิน 515 ลานบาท เปนเงินกูของบริษัทฯ และ จํานวนเงิน 55.67 ลาน
บาท เป น เงิ น กู ข องบริ ษั ท ย อ ย ซึ่ ง ไม มี ห ลั ก ประกั น ใดๆ ทั้ ง สิ้ น นอกจาก
Negative Pledge
ในสวนของหนี้สินระยะยาวจํานวนเงิน 257.17 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนเงิน 95.22 ลานบาท เปนของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน
อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัทยอยเอง และไมมีเงื่อนไขของ
หนี้สินตอการกูยืม (covenant) บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปน
สกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป 2552 โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย
ทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย MLR
- จํานวนเงิน 92.30 ลานบาท เปนของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยบริษัทฯ และมี
เงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการ
จายเงินปนผลของบริษัทยอย เงินกูดังกลาวเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป
2553 โดยมีการชําระคืนเงินตนทุก 3 เดือนพรอมดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เทากับ
THBFIX บวกดวยอัตราคงที่
- จํานวนเงิน 69.65 ลานบาท เปนของบริษัท โดยมีการกูเงินเปนสกุลเงินบาท อัตรา
ดอกเบี้ย เทากับ THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน นอกจาก
Negative Pledge ชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2550
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สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2549 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ส ภาพคล อ งทางการเงิ น ลดลงจากป 2548 โดยมี เ งิ น สดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลง 73.17 ลานบาท จาก 268.54 ลานบาท ในป 2548 เปน 195.37 ลานบาท ในป 2549 โดยมีปจจัย
ที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจ กรรมดํา เนินงานลดลง 186.95 ลานบาท ถึงแมวา บริษัทและบริษัทยอยจะมีกํ าไรจากการดําเนินงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 165.84 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนน้ํามันปาลม
ดิบในป 2548 มีราคาสูง สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีการสต็อกสินคาคงเหลือ ในป 2548 ลดลงถึง 387.89 ลานบาท
และเจาหนี้การคา กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ลดลง 36.36 ลานบาท ในขณะที่ป 2549 เพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 34.08 ลาน
บาท
นอกจากนั้นยังสงผลกระทบตอรายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอย ทําใหลูกหนี้การคา กิจการที่ไมเกี่ยวของ
กันในป 2548 ลดลง 33 ลานบาท ในขณะที่ป 2549 เพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 37.55 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น 280.62 ลานบาท คิดเปน รอยละ 225.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ในป 2549 บริษัทยอย มี
โครงการขยายกําลังการผลิตทําใหมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ เพิ่มขึ้น จํานวน 141.14 ลานบาท บริษัทฯมีการ
ลงทุนซื้อหุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 47.68 ลานบาท นอกจากนั้นบริษัทยอยไดนําเงินสดไปลงทุนในสถาบันการเงินที่มี
ระยะเวลาการฝากยาวขึ้น เพื่อใหไดผลตอบแทนดีขึ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินลดลงจํานวน 320.06 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
- การชําระคืนเงินกูระยะยาวลดลงลดลง จํานวนเงิน 143.85 ลานบาท เนื่องจากในป 2548 บริษัทฯ มีการ
ชําระเงินกูระยะยาวกอนถึงกําหนด จํานวน 151.55 ลานบาท ในขณะที่ป 2549 ไมมีการชําระในลักษณะ
ดังกลาว
- เงินปนผลจายเพิ่มขึ้น 21.33 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอยมีการจายเงินปนผลระหวางกาลในระหวางป
2549 จํานวน 32.41 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 ไมมีการจาย นอกจากนั้นในป 2549 บริษัทและบริษัท
ยอยมีการจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินงานของป 2548 ในจํานวนเงินที่นอยกวาที่มีการจายในป 2548
- เงินสดรับจากการจําหนายหุนทุนซื้อคืนลดลง 85.72 ลานบาท เนื่องจากในระหวางป 2549 บริษัทฯได
จําหนายหุนทุนซื้อคืน จํานวน 17.10 ลานหุน ในขณะที่ป 2548 บริษัทฯไดจําหนายออกไป จํานวน 64.9
ลานหุน
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนไม
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับป 2548 คือ 1.2 เทา
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อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนไมเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับป 2548 คือ 0.59 เทา
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม
เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 1.53 ในป 2548 เปนรอยละ 6.63 ในป 2549 เนื่องจากผลกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ
324.89 ในขณะที่สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 6.97 จากปกอน ทั้งนี้การที่กําไรของบริษัทและยอยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากตนทุนขายโดยเฉลี่ยของบริษัทและบริษัทยอยลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณผลปาลมสดที่เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.27 ในป 2548 เปนรอยละ 12.44 ในป 2549 ทั้งนี้เนื่องจากผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นใน
อัตราสวนที่มากกวาการเพิ่มขึ้นในสวนผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนลดลงจาก 0.93 เทา ในป 2548 เปน
0.83 เทา ในป 2549 เนื่องจากบริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในระหวางป 2549
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียน
ของลูกหนี้การคา เทากับ 8.72 เทา เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจาก 8. เทา ในป 2548 สงผลใหระยะเวลาการเก็บ
หนี้เฉลี่ยประมาณ 41 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับป 2548 ซึ่งอยูที่ประมาณ 43 วัน
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียน
ของสินคาสําเร็จรูป เทากับ 10.93 เทา เพิ่มขึ้นจาก 8.16 เทา ในป 2548 สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยู
ที่ประมาณ 33 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับป 2548 ซึ่งอยูที่ประมาณ 44 วัน ซึ่งเนื่องมาจาก สินคาคงเหลือสิ้นป
2548 อยูในระดับที่ต่ํากวาปกติ ในขณะที่ตนทุนขายก็อยูในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับป 2549
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียน
ของเจาหนี้การคา เทากับ 23.90 เทา ลดลงเล็กนอยจาก 23.95 เทา ในป 2548 มีผลใหระยะเวลาชําระหนี้
เฉลี่ยไมเปลี่ยนแปลงอยูที่ประมาณ 15 วัน

9.1.4 รายจายลงทุน
ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของโรงงานตางๆ
ดังนี้
-

โครงการเพาะพันธุเมล็ดปาลม ของบริษัทยอยที่จังหวัดกระบี่
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังและ
จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้โครงการดังกลาวขางตนของบริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนที่เรียบรอยแลว
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แผนรายจายลงทุน
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB Treatment System) มาใช เพื่อ
เปนการลดอัตราการสูญเสียของน้ํามันปาลมที่ติดไปกับทะลายปาลมเปลาที่ไมใชแลว
นอกจากนี้ทะลายปาลมเปลา
หลังจากผานระบบการจัดการแลว ยังสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟาใชภายในโรงงาน โดย
บริษัทยอยมีแผนที่จะดําเนินโครงการการผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล
ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean
Development Mechanism: CDM) เพื่อขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใชเศษวัสดุที่ไมใชแลวจาก
ขบวนการผลิตเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ําในการผลิตกระแสไฟฟา
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่
จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่โดยการออกแบบและปรับปรุงผังโรงงานและเครื่องจักรเพื่อใหขบวนการผลิตในแตละสวนมี
ความสอดคลองกันมากขึ้น ซึ่งจะทําใหโรงงานสามารถใชกําลังการผลิตที่มีอยูไดอยางเต็มที่
บริษัทและบริษัทยอยคาดวาโครงการทั้ง 2 จะแลวเสร็จในป 2550 นี้

9.2

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของ
วัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้สําหรับบริษัทแลวยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของตนทุนการผลิตของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยราคาน้ํามันปาลมจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิต
ปาลมสดและราคาตลาดโลกที่ไมแนนอน การปรับตัวสูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท บริษัทจึงตอง
คาดการณราคาน้ํามันปาลมใหใกลเคียงมากที่สุด โดยอาศัยประสบการณและขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการสินคาคงคลังใหสอดคลองกับสถานการณราคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ซึ่งบริษัทไมสามารถปรับราคา
ขายผลิตภัณฑไดตามความผันผวนของตนทุนวัตถุดิบ เนื่องจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม ประกอบกับ การถูกควบคุมราคาโดยกรมการคาภายใน โดยเฉพาะน้ํามันพืชที่มีขนาดบรรจุต่ํากวา 5 ลิตรลงมา
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติแลว การเปด
เสรีนําเขาน้ํามันปาลมตามเงื่อนไขของ AFTA ยังนับเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
หากมีการเปดเขตการคาเสรี AFTA อยางจริงจัง ผูไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันไทยในปจจุบัน อยูในลักษณะตั้งรับเพื่อปรับตัวใหสามารถแขงขันดานตนทุนผลิต ซึ่งตนทุน
ผลิตของไทยยังสูงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ในขณะที่น้ํามันปาลมเปนสินคาที่ถูกควบคุมการนําเขา เพื่อใหความคุมครอง
หลักแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในประเทศ จึงสงผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่
สูงกวาเมื่อเทียบกับของมาเลเซีย ทั้งนี้การเปดเสรี AFTA สงผลใหมีการปรับลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2546 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันรัฐบาลยังไมไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ภายใตขอตกลงการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน
นอกจากนี้ ในอนาคตปาลมน้ํามันยังจะมีบทบาทสําคัญในการใชผลิตไบโอดีเซล ซึ่งหากผสมน้ํามันปาลมกับ
น้ํามันดีเซลในสัดสวนที่เหมาะสม สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลงได โดยคาดวาไบโอดีเซลจะเปนแหลง
พลังงานทดแทนที่สําคัญในอนาคต และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการนําเขาและสงออกน้ํามันปาลม ก็มี
แนวโนมที่จะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเชนเดียวกัน
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 2 บริษัท

ป 2548
1,255,000 บาท
1,472,500 บาท

ป 2549
1,335,000 บาท
1,538,000 บาท

2) คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่ง
ไดแก การตรวจสอบกิจการที่ไดรับ BOI เพื่อใชในการยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทและบริษัทยอย ในรอบป
บัญชี 2549 เปนจํานวนเงิน 110,000 บาท สําหรับบริษัท และ 70,000 บาท สําหรับบริษัทยอย
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ผูถือหุนและการจัดการ
10.1 ผูถือหุน
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2549 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
CIMB-GK SECURITIES PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA
นายสุรพันธ พัฒนพิฑูรย
นายเทพ รุงธนาภิรมย

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
40.14
19.21
12.30
7.48
1.56
1.25
0.92
0.64
0.54
0.48

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
1
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 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 GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ถือหุนในสัดสวนรอยละ 54.84

3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้

รายงานประจําป 2549 : บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

43

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
1
Galatea Sdn Bhd.
38.90
2
Whang Shang Ying
29.18
3
Whang Yee Ling
27.20
4
Chen Mu Hsien
4.72
รวม
100.00
หมายเหตุ Galatea Sdn Bhd. ถือหุนโดย นายวัง ตา เลียง และ ภรรยา รอยละ 54.38, นายวัง ชาง ยิง รอยละ 30.78, นางสาว วัง ยี ลิง รอยละ
13.24, และ Lam Soon Properties Sdn. Bhd. รอยละ 1.60
ลําดับ

ชื่อผูถือหุน
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10.2 คณะกรรมการและผูบริหาร
10.2.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางศรุดา 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. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
3. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

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

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

10.2.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
เนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการจึงมอบหมายให
กรรมการแตละทานทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัทฯเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
นอกจากนั้นตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม
และมีวิธีการแตงตั้งกรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
10.2.3 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
ในป 2549 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีกรรมการแตละทานเขารวมประชุม
ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
7/7
2/7
6/7
6/7
7/7
4/7
7/7
7/7
7/7

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

ตําแหนง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน
กรรมการและผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
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10.2.5 ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ
66 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
2
บริษัท
- กรรมการ
-0บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ
● ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

● ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
● ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
● ผูกอตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สมาชิกวุฒิสภา
Ο ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Ο ประธานกรรมการ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
Ο รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
Ο โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
Ο ผูวาการประปาสวนภูมิภาค
Ο รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. นาย วัง ตา เลียง
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
80 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.34
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดาของนายวัง ชาง ยิง
Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley, U.S.A
คุณวุฒิทางการศึกษา
Ο

หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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ประสบการณ

●
●
●
●

รองประธานกรรมการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
Ο Group Managing Director of the Lam Soon Group for Singapore, Malaysia and Thailand.
Ο Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, a public listed company in Singapore
Ο ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
Ο รองประธาน The Public Service Commission of Singapore.
3. นายสงคราม กระจางเนตร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
64 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี / โท – เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร DAP รุนที่ 32/2005
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
● ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

● ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
● กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
Ο ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
Ο ประธานกรรมการ บริษัท จัดการอุตสาหกรรม จํากัด
Ο ผูอํานวยการกองประเมินแผนงานและโครงการ สํานักงบประมาณ, สํานักนายกรัฐมนตรี
4. นางศรุดา แจงศิริเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
59 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
Ο

หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
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)

●
●
●
●

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
กรรมการบริษัท บานไผ ยูเนี่ยน การเมนท จํากัด
Ο ผูตรวจสอบบัญชี สํานักงานกฎหมายและบัญชีนวธรรม
Ο สมุหบัญชี บริษัท ธาดา วิศว จํากัด
5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
46 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร (การเงิน),
คุณวุฒิทางการศึกษา
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
หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Ο ผูจัดการฝายงานบริหารผูลงทุนสัมพันธ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
6. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ
46 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
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)
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
อายุ
49 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 1.98
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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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
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายการเงิน
อายุ
48 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.001
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
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
9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจัดการโรงงาน
อายุ
50 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.02
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
หมายเหตุ :

● ประสบการณในปจจุบัน

Ο

ประสบการณในอดีต
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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
47 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.11
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
● ผูจัดการฝายขาย บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Ο ผูจัดการฝายขาย บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
11. นางรุงนภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
48 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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10.2.6 จํานวนหุนสามัญที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทถืออยูในปที่ผานมา
กรรมการและผูบริหาร
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางศรุดา 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 2548
ในระหวางรอบปบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2549
2,758,000
2,758,000
8,900,000
7,330,800
16,230,800
9,140
9,140
200,000
200,000
1,134,500
(210,000)
924,500
-

10.2.7 คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,838,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายชื่อ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. นายวัง ตา เลียง
3. นายสงคราม กระจางเนตร
4. นางศรุดา 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

คาธรรมเนียมกรรมการ
ป 2549
569,000
232,000
703,000
703,000
703,000
232,000
232,000
232,000
232,000

- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย
เปนจํานวนเงิน 2,970,000 บาท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทจํานวน 7 ทาน เปนจํานวนเงิน 74,937,800 บาท
หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจดั การ และ
ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา
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คาตอบแทนอื่น
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการบริหารและผูบริหาร สําหรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น
ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ สวนกรรมการบริหารไมไดรับเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
10.2.8 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
10.2.9 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตนดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสที่
มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญ มิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแกผูอื่น
รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่ผูบริหารจะไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพร
ตอสาธารณะชน
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10.2.10 การควบคุมภายใน
การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของผูสอบบัญชีขอ 7 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวนี้อยางเพียงพอ
แลว
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
สอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และไดมีการรายงานให
คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส

10.3 นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุน เปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินไดแลว โดยบริษัทฯไดมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2548 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท
คิดเปนรอยละ 42.86 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2549 ในอัตรา
หุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 71.43 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสูงกวาป 2548 เนื่องจากผลการดําเนินงานของป 2549 สูง
กวา ป 2548
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทและสภาวะทางเศรษฐกิจดวย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จึงไมสามารถจายเงินปนผลได
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกันกับบุคคลที่มีผลประโยชนรว ม
บริษัทไมมีรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัทขอ 7

11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมและแผนกผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมของ
บริษัท ซึ่งบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยที่มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่มี
คุณภาพ สงมอบตรงเวลา และเปนคูคาที่ดี ประกอบกับปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศบางฤดูกาลมีไมเพียงพอตอ
การใชน้ํามันปาลมดิบของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม และการนําเขาตองขออนุมัติจากภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความ
จําเปนตองซื้อน้ํามันปาลมดิบจากบริษัทยอย

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2549 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
คิดเปน รอยละ 26.38 ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไป
ตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของ
การทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปน
ผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการซื้อจาก
ผูขายรายอื่นๆ

11.4

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทฯจะเขามาถือหุน
และเปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เนื่องจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปน
บริษัทที่มีสวนปาลมใหญที่สุดในประเทศไทย
และเปนหนึ่งในบริษัทที่มีการผลิตน้ํามันปาลมดิบที่มีคุณภาพ
นอกจากนั้นบริษัทก็มีการใชน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ
นําเขาน้ํามันปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงรายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็
ตามบริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจากผูขายรายอื่น

รายงานประจําป 2549 : บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12.

ปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
12.1 ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทไมมีคดีทางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน

12.2 พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต
- ไมมี -

13.

ขอมูลเกี่ยวกับหุนกูหรือตั๋วเงิน
- ไมมี -

56

รายงานประจําป 2549 : บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

14.

งบการเงิน
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2549 และ 2548

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข า พเจ า ได ต รวจสอบงบดุ ล รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2549 งบกํ า ไรขาดทุ น รวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ล่ําสูง
(ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ยและได ต รวจสอบงบการเงิ น เฉพาะของบริ ษั ท ล่ํ า สู ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งแสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
ทานอื่น ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวน
เงิ น และการเป ด เผยข อมู ล ในงบการเงิ น การประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก การบั ญ ชี ที่ กิ จ การใช แ ละ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
เฉพาะของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

ทิพวัลย นานานุวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ : 28 กุมภาพันธ 2550
-1-

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

2549

2548

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

195,378,573
83,206,851

268,544,672
-

56,143,964
-

27,407,515
-

6, 7
6

2,190,258
586,451,193
588,641,451

1,776,555
550,802,871
552,579,426

966,350
540,433,949
541,400,299

260,851
404,848,738
405,109,589

7
8

851,147,772
33,841,812

16,641
820,969,953
27,623,582

276,379
513,021,592
13,474,117

3,276,322
434,034,168
14,947,968

1,752,216,459

1,669,734,274

1,124,316,351

884,775,562

9
10
11

14,955,849
1,435,269,942

14,351,440
1,296,653,664

1,098,211,445
655,852
441,054,335

1,009,768,047
701,443
442,543,051

12

109,481,612
900,000

109,481,612
900,000

-

-

239,804,050
14,488,464
1,814,899,917
3,567,116,376

242,254,115
1,302,382
1,664,943,213
3,334,677,487

-

-

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดย
วิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
เงินฝากธนาคารซึ่งมีขอจํากัดในการใช
สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่สูงกวาราคาตามบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

636,038
1,540,557,670
2,664,874,021

417,022
1,453,429,563
2,338,205,125

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

2549

2548

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

13

851,574,193

802,927,652

515,000,000

470,000,000

7

197,639,544
197,639,544

2,704,705
163,579,233
166,283,938

107,616,831
127,843,530
235,460,361

2,182,844
99,060,734
101,243,578

14

124,232,000
30,217,811

212,884,444
30,424,073

69,650,000
25,433,379

171,900,000
25,404,034

32,603,119
100,541,253
40,892,119
80,988,879
255,025,370

15,241,341
59,031,344
27,043,358
72,360,044
173,676,087

24,064,240
75,075,599
40,892,119
41,103,782
181,135,740

8,020,062
25,636,187
26,652,686
33,400,493
93,709,428

1,458,688,918

1,386,196,194

1,026,679,480

862,257,040

132,933,000
18,748,000
5,031,992
156,712,992
1,615,401,910

201,545,556
17,028,000
1,472,565
154,523
220,200,644
1,606,396,838

5,031,992
5,031,992
1,031,711,472

69,650,000
1,472,565
71,122,565
933,379,605

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินปนผลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

14
15
16

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

2549

2548

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

241,970,265
5,269,100

241,970,265
8,304,881

241,970,265
5,269,100

241,970,265
8,304,881

-2,630,824

-2,922,391

-2,630,824

-2,922,391

83,160,001
485,394,007
1,633,162,549
1,633,162,549
318,551,917
1,951,714,466

70,748,216
26,618,806
266,724,549
1,431,444,326
-26,618,806
1,404,825,520
323,455,129
1,728,280,649

82,000,000
486,554,008
1,633,162,549
1,633,162,549
1,633,162,549

70,748,216
26,618,806
266,724,549
1,431,444,326
-26,618,806
1,404,825,520
1,404,825,520

3,567,116,376
0

3,334,677,487
0

2,664,874,021
0

2,338,205,125
0

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
- สํารองหุนทุนซื้อคืน
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
หัก : หุนทุนซื้อคืน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ - สุทธิ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน

18
10
17
18

18

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
โอนกลับสํารองเผื่อการลดมูลคาสินคา
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาความนิยมตัดจําหนาย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2549

2548

5,303,641,841
28,022,720
42,693,034
5,374,357,595

5,114,261,651
9,215,782
31,468,271
5,154,945,704

4,453,011,555
84,322,061
29,110,783
4,566,444,399

4,048,681,206
19,361,298
9,215,782
12,935,977
4,090,194,263

4,348,182,789
597,859,323
17,881,365
4,963,923,477
410,434,118
-64,984,432
-63,533,880
281,915,806
-52,985,426
228,930,380

4,467,519,603
512,909,130
17,435,772
4,997,864,505
157,081,199
-52,998,059
-27,036,433
77,046,707
-23,167,463
53,879,244

3,902,316,869
360,312,956
4,262,629,825
303,814,574
-34,746,170
-40,138,024
228,930,380
228,930,380

3,749,345,373
250,948,917
4,000,294,290
89,899,973
-28,000,667
-8,020,062
53,879,244
53,879,244

0.28

0.07

0.28

0.07

816,651,972

757,585,556

816,651,972

757,585,556

21

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

2549

2548

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

228,930,380

53,879,244

228,930,380

53,879,244

136,401,236

140,530,359

47,173,172

48,110,295

17,881,365
2,268,346
-26,524,915
-2,297,225
1,720,000
3,559,427
5,064,546
128,918
52,985,426

17,435,772
5,155,812
11,477,409
1,720,000
-606,548
1,766,216
-248,935
23,167,463

-84,322,061
2,149,520
78,629
3,559,427
-11,382
-23,889
-

-19,361,298
359,612
-9,215,781
-606,548
-1,793
-110,410
-

420,117,504

254,276,792

197,533,796

73,053,321

-428,195
-37,551,653
-3,652,904
-6,105,833
-13,186,082

1,419,200
32,999,209
387,892,754
-14,918,511
-613,089

-705,499
-137,736,545
-79,066,053
1,473,851
-219,016

499,183
49,147,841
333,247,052
-12,320,716
24,000

-2,704,705
34,083,714
77,080,660
467,652,506

2,704,705
-36,359,934
27,198,517
654,599,643

105,433,987
28,808,499
82,991,661
198,514,681

-22,882,610
-21,356,313
17,549,581
416,961,339

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไรสุทธิ
ปรับรายการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายสวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากประจําธนาคารที่ถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือนเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ชําระคืนเจาหนี้เชาซื้อ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
เงินสดจายระหวางปสําหรับ :ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย :ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-83,206,851
-663,251
-47,679,400
-276,445,269
2,996,141
-404,998,630

2548
-

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548
-

-838,671

-

-135,304,437
11,760,097
-124,383,011

2,999,943
-47,679,400
43,895,222
-41,521,750
283,327
-42,022,658

-3,057,111
21,482,511
-33,154,752
3,363,727
-11,365,625

48,646,541
-390,672
56,300,000
-213,565,000
23,583,025
-50,393,869
-135,819,975
-73,166,099
268,544,672
195,378,573

-178,320,255
-390,672
-357,410,000
109,298,975
-29,066,596
-455,888,548
74,328,084
194,216,588
268,544,672

45,000,000
-171,900,000
23,583,025
-24,438,599
-127,755,574
28,736,449
27,407,515
56,143,964

-195,000,000
-330,950,000
109,298,975
-18,469,752
-435,120,777
-29,525,063
56,932,578
27,407,515

64,381,134
47,065,219

54,233,661
24,707,629

34,722,687
24,245,077

29,160,431
6,268,713

9,595,729

5,260,022

4,434,651

-

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรเปนสํารองหุนทุนซื้อคืน
ปรับปรุงสํารองหุนทุนซื้อคืน
จําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ปรับปรุงสํารองหุนทุนซื้อคืน
จําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

17
18
18
18
24

17
18
18
24

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนเกินทุน
หุนซื้อคืน
8,304,881
8,304,881
(3,035,781)
5,269,100

ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นใน
เงินลงทุน
ระยะยาวอื่น
(3,092,259)
169,868
(2,922,391)
291,567
(2,630,824)

งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารอง
สํารอง
ตามกฎหมาย
หุนทุนซื้อคืน
68,054,254
2,693,962
127,612,900
(100,994,094)
70,748,216
26,618,806
12,411,785
(26,618,806)
83,160,001
-

ยังไมได
จัดสรร
260,608,073
(2,693,962)
(127,612,900)
100,994,094
(18,450,000)
53,879,244
266,724,549
(12,411,785)
26,618,806
(24,467,943)
228,930,380
485,394,007

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

สวนของผูถือหุน
สวนนอย
311,164,636
12,290,493
323,455,129
(4,903,212)
318,551,917

รวม
1,571,092,069
169,868
109,298,975
(18,450,000)
53,879,244
12,290,493
1,728,280,649
291,567
23,583,025
(24,467,943)
228,930,380
(4,903,212)
1,951,714,466

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรเปนสํารองหุนทุนซื้อคืน
ปรับปรุงสํารองหุนทุนซื้อคืน
จําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ปรับปรุงสํารองหุนทุนซื้อคืน
จําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
18
18
18
24

17
18
18
24

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

สวนเกินทุน
หุนซื้อคืน
8,304,881
8,304,881
(3,035,781)
5,269,100

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
กําไรสะสม
ขาดทุนที่ยัง
จัดสรรแลว
ไมเกิดขึ้นใน
เงินลงทุน
สํารอง
สํารอง
ระยะยาวอื่น
ตามกฎหมาย
หุนทุนซื้อคืน
(3,092,259)
68,054,254
169,868
2,693,962
127,612,900
(100,994,094)
(2,922,391)
70,748,216
26,618,806
291,567
11,251,784
(26,618,806)
(2,630,824)
82,000,000
-

ยังไมได
จัดสรร
260,608,073
(2,693,962)
(127,612,900)
100,994,094
(18,450,000)
53,879,244
266,724,549
(11,251,784)
26,618,806
(24,467,943)
228,930,380
486,554,008

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

รวม
1,259,927,433
169,868
109,298,975
(18,450,000)
53,879,244
1,404,825,520
291,567
23,583,025
(24,467,943)
228,930,380
1,633,162,549

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
1. ขอมูลทัว่ ไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่
947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
3. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) และงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมด (ซึ่ง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังนี้ :-

ชื่อบริษัท

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้าํ มันปาลม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

ลักษณะธุรกิจ

2549
รอยละ

2548
รอยละ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาลม
น้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมดิบ

69.96

66.29

ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนาย
ผักและผลไมกระปอง และเครื่องดื่ม
บรรจุกระปอง

96.79

96.79
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จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

รอยละของสินทรัพยที่
รวมอยูในสินทรัพย รอยละของรายไดที่รวมอยู
รวม ณ วันที่
ในรายไดรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2549
รอยละ

2548
รอยละ

2549
รอยละ

2548
รอยละ

ไทย

26

25

2

1

ไทย

24

29

15

20

อัตรารอยละ
ของการถือหุน โดยบริษัทยอย
2549
2548
รอยละ
รอยละ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด

เจาของสวนปาลมน้าํ มัน

100

100

ไทย

เจาของสิทธิเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ
เจาของสิทธิเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ

100

100

ไทย

100

100

ไทย

ผลิตผักและผลไมแชแข็ง

58

58

ไทย

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด
บริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัด
บริษัท พันธศรี จํากัด

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนียน ฟรอสท จํากัด

3.2 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัท
ยอยของบริษัทฯและทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
3.3 สวนเกินของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่เกินกวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย ณ
วันซื้อแสดงไวเปน “สวนเกินของราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี”
ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุลรวม และตัดจําหนายภายในระยะเวลา 20 ปนับจากวันที่ถือ
หุนของบริษัทยอย
4. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใช
ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และ
บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไมประสงคจะใช
วิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2550
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ทั้งนี้บริษัทฯเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในป 2550 นั้น
จะมีผลใหบริษัทฯตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับ
ป 2550 ใหม ซึ่งจะมีผลทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 ลดลงเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 40.4 ลานบาท (0.05 บาทตอหุน) และสวนของผูถือหุนในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้น
เปนจํานวนเงินประมาณ 35.5 ลานบาท
5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
5.1 การรับรูร ายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคา
ในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและ
ไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
5.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้
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5.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนในการผลิตและโสหุยโรงงาน
วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) และจะถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชา
หรือเสื่อมสภาพ
5.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่ง
จําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อม
ราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ :ตนทุนสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
เครื่องจักร อุปกรณโรงงานและอุปกรณสวน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
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ตนทุนการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันเปนยอดเงินลงทุนในการปลูกตนปาลม ซึ่งตัดจําหนาย
ตามอายุการใหผลผลิตของตนปาลม (25 ป) หรือตามอายุของสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวนที่
เหลืออยูแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาลมซอมและปลูกปาลมเพิ่มเติมในพื้นที่ท่ีมีการเก็บเกี่ยว
แลวจะถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.7 ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาประเมินลาสุดแลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา
5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.9 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนินงาน
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5.10 การดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคา
หรือไม หากสินทรั พยนั้นมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษั ทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคา ที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และ
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
5.11 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด
หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกิน
มูลคาหุนทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนํา
ผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชี
กําไรสะสม
5.12 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
นอกจากนี้ บริ ษัทฯได บันทึก สํา รองโครงการเงินบํา เหน็จพนัก งาน ซึ่ งประมาณขึ้น โดย
ฝายบริหารโดยคํานึงถึงอายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ
5.13 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษัทฯและบริ ษัท ยอ ยรับ รู ประมาณการหนี้สิ นเมื่ อมี ภ าระผู กพันในป จจุ บั นซึ่ งเกิดจาก
เหตุ ก ารณ ใ นอดี ต และมี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน น อนที่ บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยจะสู ญ เสี ย
ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาวและสามารถประมาณมูลคา
ภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.14 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษี
อากร
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5.15 ตราสารอนุพนั ธ - สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
“ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา” จะถูกแปลงคาตามอัตรา
แลกเปลี่ ย น ณ วั นสิ้ น งวดบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น ที่ ยั งไมเ กิ ด จากการแปลงค าเงิ น ตราต า งประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัด
จําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
5.16 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ ฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ
ไว
6. ลูกหนีก้ ารคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คาง
ชําระดังนี้ :งบการเงินรวม
2549
2548
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ไมเกิน 3 เดือน
- 6 - 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

2,196,072
(5,814)
452,280
2,642,538
(452,280)
2,190,258
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1,776,555
452,280
2,228,835
(452,280)
1,776,555

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548
966,350
966,350
966,350

260,851
260,851
260,851

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

งบการเงินรวม
2549
2548
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เช็ครับลงวันที่ลว งหนา
ลูกหนี้เช็คคืน
ลูกหนีก้ ารคา
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3 - 6 เดือน
- 6 - 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

39,864,722
15,241,246

28,720,115
13,043,867

39,864,722
10,033,694

18,687,853
8,347,716

542,335,293
1,912,817
1,008,085
24,418,192
624,780,355
(38,329,162)
586,451,193
588,641,451

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

497,528,167
648,940
764,335
3,114,865
551,954,723
(11,520,774)
540,433,949
541,400,299

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

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วของกัน
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ :(หนวย : ลานบาท)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
2549
2548
2549
2548
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
คาเชารับ
รายไดคา ธรรมเนียมการค้าํ ประกันรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ออุปกรณ
ซื้อสินคาและบริการ

-

-

607.9

386.3

-

-

300.0
2.1
3.0

2.1
-

16.3
0.7

11.3
0.6

2.1
-

3.1
-

0.5

2.7
0.6

-

-
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นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม

ราคาตามทีร่ ะบุในสัญญาขายลวงหนาโดย
ใชราคาตลาด ณ วันนัน้ หรือราคาตลาด
ราคาตลาดหักกําไรสวนเพิ่มคงที่
ราคาตลาด
อัตรารอยละ 1.5 ตอปของวงเงินสินเชือ่
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอป
(2548 : รอยละ 1.25 ตอป)
ราคาตลาด
ราคาทุน

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ได
แสดงแยกตางหากในงบดุล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :-

งบการเงินรวม
2549
2548
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทยอย
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
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

-

-

187,071
187,071

642,524
306,999
1,240,735
452,280
2,642,538
2,642,538
(452,280)
2,190,258

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

779,279
779,279
966,350
966,350

เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
40,285,836
5,324,565
บริษัท สยามยูนิซอน จํากัด
45,610,401
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินทดรองจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
รวมเงินทดรองจาย - บริษัทยอย
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
2549
2548

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

-

-

250,859
25,520
276,379

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

-

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

งบการเงินรวม
2549
2548
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
บริษัท สยามยูนิซอน จํากัด
ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอสดีเอ็น บีเอชดี
รวมเงินทดรองจาย - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินทดรองจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและและเงินทดรองจาย
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจาย
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

18,549,353
1,778,890
20,328,243
20,328,243

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เอช แคนนิ่ง คอรปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ
2549
2548

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

276,379

3,276,322

65,938,644 65,275,393
(65,938,644) (65,258,752)

276,379
-

3,276,322
-

-

16,641

276,379

3,276,322

-

-

39,907,621
67,709,210
107,616,831

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

-

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

107,616,831

2,182,844

คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนเงิน 12.2 ลานบาท
(เฉพาะของบริษัทฯ : 3.8 ลานบาท) (2548 : 12.0 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ : 3.8 ลานบาท)
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายให
กรรมการบริหาร
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ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 26.2
8. สินคาคงเหลือ
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
2549
2548
2549
2548
353,349,205 442,178,363
71,509,791
61,296,001
376,849,314 335,751,110 374,425,004 334,928,731
73,763,413
33,267,829
34,576,114
7,094,824
81,427,473
34,199,765
32,325,065
92,315,746
896,277,678 892,624,775 514,710,674 435,644,621
(45,129,906) (71,654,822) (1,689,082) (1,610,453)
851,147,772 820,969,953 513,021,592 434,034,168

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล
รวม
หัก : คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

9. เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสว นไดเสีย
เงินลงทุนในบริษัทยอยประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว
2549

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

2548

สัดสวนการลงทุน
2549
รอยละ

2548
รอยละ

324,050,000

69.96

66.29

350,000,000

96.79

96.79

ราคาทุน
2549

(หนวย : บาท)
เงินปนผลรับ

มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย
2548

2549

2548

2549

2548

43,895,222

21,482,511

บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
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746,185,333

698,505,933

712,809,569

613,026,278

406,497,756

406,497,756

385,401,876

396,741,769

1,152,683,089

1,105,003,689

1,098,211,445

1,009,768,047

43,895,222

21,482,511

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
2549
2548
ตราสารทุน
กองทุนเปดกําไรเพิ่มพูน
กองทุนเปดทีซีเอ็ม หุนทุน (เดิมชื่อกองทุนไทยออรคิด)
กองทุนเปดเกียรตินาคิน
หุนทุนธนาคารกรุงเทพ
รวม
หัก : ขาดทุนที่ยงั ไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สวนที่เปนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของบริษัทยอย
รวม
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นตามสวนเงินลงทุนของบริษัทฯ
และสวนของผูถอื หุนสวนนอย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548

1,000,000
300,000
200,000
16,853,850
18,353,850
(3,398,001)
14,955,849

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
1,500,000
(844,148)
655,852

1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
(798,557)
701,443

844,148
2,553,853
3,398,001

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

844,148
844,148

798,557
798,557

(767,177)
2,630,824

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

1,786,676
2,630,824

2,123,834
2,922,391
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน

ตนทุนสิทธิ
การใชที่ดินปา
สงวนและการ
พัฒนาสวน
ปาลมน้ํามัน

263,520,645
220,000
(955,884)

479,258,298
(33,874,706)
-

541,373,180 1,221,278,770
484,400
17,948,546
(15,857,197)
86,935,197 122,029,738

103,575,435
2,806,488
(426,198)
3,577,695

161,511,499 121,969,853
363,000 118,911,102
1,967,801
(3,928,268)
74,201 (206,751,953)

49,726,758 2,942,214,438
138,580,138 279,313,674
1,967,801
(500,085) (54,586,454)
(4,908,994)
-

262,784,761

445,383,592

628,792,777 1,345,399,857

109,533,420

158,020,432

36,096,803

182,897,817 3,168,909,459

-

274,695,016
19,967,216

334,229,926
22,379,089

811,215,575
72,982,741

72,508,662
9,577,051

131,229,446
11,495,139

-

-

1,623,878,625
136,401,236

-

(28,114,833)
-

-

(14,027,953)
(1,603,165)

(426,170)
1,603,165

(3,456,312)
-

-

-

(46,025,268)
-

-

266,547,399

356,609,015

868,567,198

83,262,708

139,268,273

-

-

1,714,254,593

14,487,948
-

-

-

1,926,317
-

5,267,884
(2,297,225)

-

-

-

21,682,149
(2,297,225)

14,487,948

-

-

1,926,317

2,970,659

-

-

-

19,384,924

31 ธันวาคม 2548

249,032,697

204,563,282

207,143,254

408,136,878

25,798,889

30,282,053

121,969,853

49,726,758 1,296,653,664

31 ธันวาคม 2549

248,296,813

178,836,193

272,183,762

474,906,342

23,300,053

18,752,159

36,096,803

182,897,817 1,435,269,942

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2548
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2549
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2548
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2549
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2548
ลดลงระหวางป
31 ธันวาคม 2549
มูลคาสุทธิตามบัญชี

อาคาร
และสวน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ
โรงงานและ
ระบบบําบัด
น้ําเสีย

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

อื่น ๆ

รวม

คาเสื่อมราคาสําหรับป :
2548 (115 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

140,530,359

2549 (114 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

136,401,236
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
อุปกรณโรงงาน
ติดตั้ง
และระบบบําบัด และอุปกรณ
น้ําเสีย
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

รวม

ที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

27,938,625
-

233,098,469
16,206,206

631,489,448
9,581,720
(2,335,446)
95,861,904

29,220,472
303,286
1,123,661

29,104,025
-

95,332,437
36,071,395
(113,191,771)

1,046,183,476
45,956,401
(2,335,446)
-

27,938,625

249,304,675

734,597,626

30,647,419

29,104,025

18,212,061

1,089,804,431

-

148,191,356
8,698,587

403,630,145
34,659,663

26,600,569
1,099,971

23,292,038
2,714,951

-

601,714,108
47,173,172

-

-

-

-

-

(2,063,501)

31 ธันวาคม 2549
คาเผื่อการดอยคา

-

156,889,943

27,700,540

26,006,989

-

646,823,779

31 ธันวาคม 2548

-

-

1,926,317

-

-

-

1,926,317

31 ธันวาคม 2549
มูลคาสุทธิตามบัญชี

-

-

1,926,317

-

-

-

1,926,317

31 ธันวาคม 2548

27,938,625

84,907,113

225,932,986

2,619,903

5,811,987

95,332,437

442,543,051

31 ธันวาคม 2549

27,938,625

92,414,732

296,445,002

2,946,879

3,097,036

18,212,061

441,054,335

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2548
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2549
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2548
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/ตัดจําหนาย

(2,063,501)
436,226,307

คาเสื่อมราคาสําหรับป :
2548 (35 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

48,110,295

2549 (37 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

47,173,172

บริษัทย อยแห งหนึ่งมีพื้นที่ใชประโยชนร วมทั้ง สิ้น ประมาณ 23,698 ไร โดยมีโฉนดที่ ดิน และ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) รวมพื้นที่ประมาณ 9,547 ไร สวนที่เหลือบริษัทยอย
ดังกลาวไดรับโอนการครอบครองมาและกําลังอยูในระหวางการดําเนินการใหไดมาซึ่งเอกสารแสดงสิทธิ
ตามกฎหมาย
ในป 2549 บริษทั ยอยแหงหนึ่งไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของอาคารและเครื่องจักรเปน
จํานวนประมาณ 2 ลานบาท ตนทุนการกูยืมดังกลาวคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.93 - 6.83 ตอป
บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรสวนใหญไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่
ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร จํานวนนี้ไดรวมที่ดินของบริษัทยอย
จํานวนเงินประมาณ 18.5 ลานบาท ซึ่งเปนที่ดินที่ถือไวเพื่อขยายการดําเนินงาน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนประมาณ 761
ลานบาท (2548 : 666 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯมีจํานวนประมาณ 294 ลานบาท (2548 : 247 ลานบาท)
12. เงินฝากธนาคารซึ่งมีขอจํากัดในการใช
ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากประจํา ซึ่งบริษัทยอยไดนําไปวางเปนประกันหนังสือค้ําประกันที่ออก
โดยธนาคารแหงหนึ่ง
13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมธนาคาร - ทรัสตรีซีท
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ยรอยละ (ตอป)
2549
2548
MOR
MOR
5.00 - 5.50
5.45 - 6.03 3.53 - 5.50

รวม

งบการเงินรวม
2549
2548
674,193 18,336,425
3,441,227
850,900,000 781,150,000
851,574,193 802,927,652

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548
515,000,000 470,000,000
515,000,000 470,000,000

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยค้ําประกันโดย
การจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 11 และ
ค้ําประกันโดยบริษัทฯ
14. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาว
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
2549
2548
2549
2548
257,165,000 414,430,000 69,650,000 241,550,000
(124,232,000) (212,884,444) (69,650,000) (171,900,000)
132,933,000 201,545,556
69,650,000

ในระหวางป 2547 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปน
จํานวนเงิน 395 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 420 ลานบาท) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินกูยืมนี้มีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือนรวม 9 งวด หลังจาก 1 ปนับจากวันแรกที่มีการเบิกใช
วงเงินกูดังกลาว และคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ (Applicable Margin) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 เงินกูยืมมียอดคงเหลือจํานวน 69.65 ลานบาท (2548 : 156.5 ลานบาท)
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ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปน
จํานวนเงิน 370 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 600 ลานบาท) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เพิ่มเติม เงินกูยืมนี้มีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือนรวม 8 งวด หลังจากวันแรกทีม่ กี ารเบิกใชวงเงินกู
ดังกลาว และคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ (Applicable Margin) ภายในระยะเวลาทีต่ กลง
ไวกับธนาคาร โดยบริษัทฯไดจายชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวทั้งหมดในป 2549
บริ ษั ท ย อ ยได เ ข า ทํ า สั ญ ญากู ยื ม เงิ น ระยะยาวกั บ ธนาคารในประเทศและสาขาของธนาคาร
ตางประเทศหลายแหงเปนจํานวนเงิน 241.5 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 315.4 ลานบาท) โดย
คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.61 - 7.75 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมมียอดคงเหลือจํานวน 187.5
ลานบาท (2548 : 172.9 ลานบาท) เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและเครื่องจักรของบริษัทยอยและค้ําประกันโดยบริษัทฯ
ภายใตสัญญากูยืมดังกลาวไดกําหนดขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามปกติของธนาคาร ซึ่ง
รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลและการกอภาระผูกพันตอสินทรัพยเวนแตจะไดรับความยินยอมจาก
ผูใหกู เปนตน
15. สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
ในป 2544 บริ ษั ท ย อ ยแห ง หนึ่ ง ได รั บ แจ ง จากสํ า นั ก งานธนารั ก ษ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี สั ง กั ด
กระทรวงการคลังวา ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 8,600 ไรที่บริษัทยอยไดรับสัมปทานจากกรมปาไมใหเขาทํา
ประโยชนนั้นเปนที่ดินราชพัสดุซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และไดแจงใหบริษัทยอยใหความรวมมือในการทําสัญญาเชา นับแตวันที่ 1 มกราคม 2544 และ
ใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 ดวย ปจจุบันบริษัทยอยดังกลาวกําลังอยูระหวางการ
เจรจากับหนวยราชการที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบบริษัทยอยไดบันทึกบัญชีประมาณ
การหนี้สนิ ดังกลาวไวในบัญชีแลว
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16. สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
บริ ษั ท ฯได จั ด ให มี ผ ลประโยชน เ งิ น บํ า เหน็ จ พนั ก งาน (ที่ ไ ม ไ ด เ ป น กองทุ น แยกต า งหากจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ) ภายใตขอบังคับผลประโยชนเงินบําเหน็จพนักงานดังกลาวเมื่อพนักงานครบ
เกษี ยณอายุหรือออกจากงานโดยมีอายุ ครบตามขอบังคั บของบริษัทฯจะมีสิ ทธิไ ดรับเงิ นตามอัต ราที่
กําหนด บริษัทฯบันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงานตามการประมาณที่ดีที่สุดของฝายบริหารโดย
พิจารณาจากอายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ ในระหวางป
2549 บริษัทฯไดตั้งสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงานเปนจํานวนเงิน 6.0 ลานบาท
17. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
18. หุนทุนซื้อคืน

จํานวนหุนทุน (หุน)
ราคาเฉลี่ยตอหุน (บาท)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
2549
2548
2549
2548
17,104,400
17,104,400
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) ในกรณี
ที่บริษัทฯจําหนายหุนไมหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทฯจะลดทุนที่ออกและชําระแลวลงโดยวิธี
ตัดหุนทุนที่ซื้อคืนและยังไมไดจําหนายที่เหลืออยู
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เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหหุนทุนซื้อคืนของ
บริษัทฯมีจํานวนเพิ่มขึน้ จาก 8.2 ลานหุน เปน 82 ลานหุน และมีราคาเฉลี่ยเปลีย่ นแปลงจากหุนละ 15.56
บาทเปนหุนละ 1.56 บาท
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (กลต.) ไดกําหนดหลักเกณฑอยางเปนทางการใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการซื้อหุนคืนตามมาตรา 66/1 (2) แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาวา การซื้อหุนคืนของบริษัท
มหาชนจํากัดจะกระทําไดไมเกินวงเงินกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรที่มีอยูและใหบริษัทมหาชนจํากั ด
ตองกันบัญชีกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืนจนกวาจะมีการจําหนายหุน
ที่ซื้อคืนไดหมดหรือลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซื้อคืนที่จําหนายไมหมดแลวแตกรณี โดยบริษัทฯได
กันกําไรสะสมเปนเงินสํารองสําหรับหุนซื้อคืนเปนจํานวน 127.6 ลานบาท ตามหลักเกณฑที่กลต.กําหนด
ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของป 2548
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจําหนายหุนทุนที่
ซื้อคืนจํานวน 82 ลานหุน โดยขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ถึง
วันที่ 23 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซื้อคืนทั้งหมดแลวโดยมีรายละเอียดดังนี้
ก)

ในป 2548 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวน 64.9 ลานหุน ซึ่งมีราคาทุน 101.0 ลาน
บาท ในราคาขายรวม 109.3 ลานบาท โดยกําหนดราคาจําหนายหุนทุนซื้อคืนจากราคาตลาด
ของหุน ณ วันที่ขาย ทั้งนี้ บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาขายที่สูงกวาราคาซื้อหุนทุน
ซื้อคืนจํานวนประมาณ 8.3 ลานบาท ใน “สวนเกินทุนหุนซื้อคืน” ในสวนของผุถือหุน

ข)

ในป 2549 บริษัทฯไดจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวน 17.1 ลานหุน ซึ่งมีราคาทุน 26.6 ลาน
บาท ในราคาขายรวม 23.6 ลานบาท โดยกําหนดราคาจําหนายหุนทุนซื้อคืนจากราคาตลาด
ของหุน ณ วันที่ขาย ทั้งนี้ บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาขายที่ต่ํากวาราคาซื้อหุนทุน
ซื้อคืนจํานวนประมาณ 3.0 ลานบาท เปนรายการหักใน “สวนเกินทุนหุนซื้อคืน” ในสวน
ของผูถือหุน
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19. จํานวนและคาใชจา ยเกีย่ วกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท)

งบการเงินรวม
2549
2548
2,913
2,863
514,315
423,908

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2549
2548
495
471
213,107
165,816

20. สิทธิพิเศษการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดังนี้:บริษัทฯ
บัตรสงเสริมเลขที่
1442/2541
1179/2543
1292(2)/2547
1478(2)/2547

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลม (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนสิงหาคม 2549)
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบและน้ํามันมะพราวดิบ
ผลิตเนยเทียมหรือไขมันผสม
ผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)

บริษัทยอย
บัตรสงเสริมเลขที่
1044/2537
1817/2539
1331(2)/2546
1043(2)/2548
2088(2)/2547
2121(2)/2547
2112(5)/2547

สําหรับกิจการ
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือน
สิงหาคม 2545)
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนมีนาคม 2549)
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตพืชผักผลไม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตพืชผักผลไม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตพืชผักผลไมแชแข็ง (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
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สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ (ยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่
1292(2)/2547, 1478(2)/2547, 1331(2)/2546, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547 และ 2112(5)/2547
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลาแปดป นับแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ)
นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
กิจการที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (ทุกบัตรยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่ 1292(2)/2547, 1478(2)/2547, 1331(2)/2546,
1043(2)/2548), 2088(2)/2547, 2121(2)/2547 และ 2112(5)/2547)
รายไดของบริษัทฯสําหรับป 2549 และ 2548 จําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและ
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้ :(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
กิจการ
ที่ไดรับ
การสงเสริม
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายใน
ประเทศ
รายไดจากการสงออก
รวมรายไดจากการขาย

2549
กิจการที่
ไมไดรับ
การสงเสริม

รวม

158,231,406 4,105,923,192 4,264,154,598
188,856,957 188,856,957
158,231,406 4,294,780,149 4,453,011,555

กิจการ
ที่ไดรับ
การสงเสริม

2548
กิจการที่
ไมไดรับ
การสงเสริม

รวม

81,003,485
81,003,485

3,665,594,188
302,083,533
3,967,677,721

3,746,597,673
302,083,533
4,048,681,206

21. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป
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22. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม และ
(2) ผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมกระปอง และดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักใน
ประเทศ ข อ มู ล ทางการเงิ น จํ า แนกตามส ว นงานของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีดังตอไปนี้ :(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิน้
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจา ยที่ไมไดปน สวน
โอนกลับสํารองเผือ่ การลดมูลคาสินคา
รายไดอนื่
คาใชจา ยในการขายและบริหาร
คาความนิยมตัดจําหนาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุน สวนนอย
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน สวนนอยของ
บริษัทยอย

งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานผลิตและจําหนาย
ผักและ
รายการตัด
ผลไม
บัญชี
น้าํ มัน
รวม
รวม
กระปอง
ระหวางกัน
ปาลม
2549
2548
4,186
1,118
5,304
5,304
5,114
300
908
(908)
608
4,794
1,418
6,212
(908)
5,304
5,114
748

กําไรสุทธิสาํ หรับป
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210

958

(3)

955

647

28
43
(598)
(18)
410
(65)
(63)
282

9
31
(513)
(17)
157
(53)
(27)
77

(53)
229

(23)
54

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานผลิตและจําหนาย
ผักและ
รายการตัด
ผลไม
บัญชี
น้าํ มัน
ปาลม
รวม
กระปอง
ระหวางกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดินไมไดใชในการดําเนินงาน
สินทรัพยอนื่
สินทรัพยรวม

1,037
2,595
3,632

398
109
430
937

1,435
109
3,025
4,569

(1,002)
(1,002)

รวม
2549
1,435
109
2,023
3,567

2548
1,297
109
1,929
3,335

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 7
23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัดและของบริษัทยอยบริหารโดยธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในระหวางป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 6.5 ลาน
บาท (2548 : 6.4 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 3.5 ลานบาท (2548 : 3.4 ลานบาท)
24. เงินปนผลจาย
ในระหวางป 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินปนผลจายดังนี้ :อนุมัติโดย
บริษัทฯ
สําหรับป 2549
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2548

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 25 เมษายน 2549

เงินปนผลจาย

24,467,943
24,467,943

รวมสําหรับป 2549
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(หนวย : บาท)
อัตราหุนละ

0.03

อนุมัติโดย
สําหรับป 2548
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2547

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 26 เมษายน 2548

0.025

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 25 เมษายน 2549

32,405,000

1.00

ที่ประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 10 สิงหาคม 2549

32,405,000

1.00

เงินปนผลระหวางกาลจายจากผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549

64,810,000

รวมสําหรับป 2549
สําหรับป 2548
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2547
รวมสําหรับป 2548

18,450,000
18,450,000

รวมสําหรับป 2548
บริษัทยอย
สําหรับป 2549
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2548

เงินปนผลจาย

(หนวย : บาท)
อัตราหุนละ

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 26 เมษายน 2548

32,403,300

1.00

32,403,300

25. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้ :25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ภาระผูกพันรายจายฝายทุนจากการทําสัญญาและออกใบสั่งซื้ออุปกรณรวมทั้งบริการตาง ๆ
ที่จะตองชําระในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 19.0 ลานบาท และ 1.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (งบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ : 4.2 ลานบาท และ 0.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อปุยเปน
จํานวนเงินประมาณ 3.6 ลานบาท
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25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการ
ตาง ๆ ที่จะตองชําระในอนาคตมีจํานวนดังตอไปนี้
ลานบาท
7.8
3.8

จายชําระภายใน
1 ป
2 - 5 ป
26. การค้ําประกัน
26.1 หนังสือค้ําประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 12.9 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ : 6.7 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษัทฯและบริษัทยอย
26.2 การค้ําประกันโดยบริษัทฯ
บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกบริษัทยอยดังมี
รายละเอียดดังนี้ :(หนวย : ลานบาท)
วงเงิน
2548
2549
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

180.4
180.4

รวม
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180.4
180.4

27. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
27.1 ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯถูกฟองรองจากการไฟฟานครหลวงใหชําระหนี้คากระแสไฟฟา
เพิ่มยอนหลังตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 รวมเปนระยะเวลา 18
เดือน จํานวนเงินประมาณ 7.1 ลานบาท ซึ่งในเดือนตุลาคม 2548 การไฟฟานครหลวงไดรับชําระ
หนี้บางสวนจํานวน 2.9 ลานบาทจากธนาคารซึ่งเปนผูค้ําประกันการชําระเงินคาไฟฟาดังกลาว
คงเหลือหนี้ที่ตองจายชําระอีกจํานวน 4.2 ลานบาท ซึ่งในเดือนกันยายน 2549 ศาลแพงพิพากษาให
บริษัทฯชําระเงินคาไฟฟายอนหลังของเดือนพฤศจิกายน 2546 จํานวนประมาณ 0.5 ลานบาทพรอม
ดอกเบี้ยใหกับการไฟฟา อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดฟองแยงกลับขอเรียกเงินตามหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาวคืนจากการไฟฟานครหลวง เนื่องจากบริษัทฯมิไดคางชําระคากระแสไฟฟากับการไฟฟา
นครหลวงตามสัญญาค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร แตเปนการเรียกเก็บเพิ่มยอนหลัง ซึ่งในเดือน
ตุลาคม 2549 ศาลแพงพิพากษาใหการไฟฟาคืนเงินประกันจํานวน 2.9 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย
ใหแกบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองคดีอยูในขั้นตอนการอุทธรณในศาลอุทธรณ
27.2 ในป 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เกี่ยวกับปญหาที่ดินทับซอนกับที่ดิน ส.ป.ก. โดยไดเขารวมปรึกษาหารือกับสํานักงาน ส.
ป.ก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 พรอมกับไดสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหเพื่อการพิจารณาแลว ผล
ของการพิจารณายังไมสามารถทราบไดในขณะนี้
28. เครือ่ งมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 48 เรื่ อ งการแสดงรายการและการเป ดเผยข อมู ล สํ าหรั บ
เครื่องมือทางการเงิ น บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย อยมี เครื่องมือทางการเงินที่ สํา คัญ ที่แ สดงในงบดุ ล
ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และ
เงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว
และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ตามปกติ
ของการดําเนินธุรกิจ ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่
เป น สาระสํ าคั ญ จากการใหสิ นเชื่ อ นอกจากนี้ การใหสิ น เชื่ อของบริษั ทฯไม มี ก ารกระจุ ก ตั ว
เนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ
และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษั ท ฯและบริ ษัท ย อ ยมี ค วามเสี่ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เงิ น ฝาก
สถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบีย้ ที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับ
ต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน
หนึ่งป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจํา
เงินฝากธนาคารซึ่งมีขอจํากัดในการใช
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย ืมระยะสัน้
เงินกูย ืมระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึน้ ลงตาม
ไมมีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ย
(บาท)

83,206,851
83,206,851
-

194,680,804
900,000
195,580,804
674,193
850,900,000
257,165,000
1,108,739,193
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697,769
697,769
-

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

195,378,573
83,206,851
900,000
279,485,424

0.25 - 1.25
5.13 - 5.25
0.25 - 0.75

674,193
850,900,000
257,165,000
1,108,739,193

6.75 - 8.00
5.45 - 6.03
5.93 - 6.50

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อ
หรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
1.1

หนี้สินทาง
การเงิน
(ลาน)
0.2

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
36.0932

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2549 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต า งประเทศ
ลวงหนาคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)
0.5

จํานวนที่ขาย
(ลาน)
0.8

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซื้อ
จํานวนที่ขาย
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
37.60
35.60 - 36.59

28.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูใน
ประเภทระยะสั้น และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตาม
บัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาที่เหมาะสม
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29. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอ
กําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว
30. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ไดมีมติอนุมัติการ
จายเงินปนผลจากการดําเนินงานของป 2549 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.20 บาท โดยบริษัทฯจะ
นําเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯตอไป
31. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัตใิ หออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550
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