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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (งบการเงินรวม)

(หน่วย:ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2548
3,335
1,606
1,728

2549
3,567
1,615
1,952

2550
4,333
2,355
1,979

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ

5,114
5,155
647
54

5,295
5,374
941
229

6,608
6,668
940
181

2548
1.05
3.27
1.53

2549
4.26
12.44
6.63

2550
2.71
9.20
4.58

2549
0.28(1)
0.03
0.20
2.04(3)

2550
0.22
0.20
0.10(2)
2.02(3)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

ข้อมูลตัวเลขต่อหุ้น

กำไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (ตามงวดผลการดำเนินงาน)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
หมายเหตุ :

(1)
(2)

(3)

(หน่วย: %)

(หน่วย: บาท)

2548
0.07(1)
0.025
0.03
1.85(3)

คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหลังจากการซื้อหุ้นคืน
ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2551 ต่อไป
อัตราส่วนจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (งบการเงินรวม)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม:
วม: เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.48 เนื่องจาก:1) สัดส่วนลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 22.75 ของสินทรัพย์รวม โดย
มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น จากการที่ราคาขายต่อหน่วยปรับตัว
เพิ่มขึ้น
2) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทฯเพียง 3.72 ล้านบาท
ในส่วนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 175.12 ล้านบาท ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากบริษัทย่อย
ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีฤดูกาลผลิตอยู่ในช่วงสิ้นปี ทำให้มี
ปริมาณสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับปี 2549
3) ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ร้อยละ 15.03เมื่อเทียบกับปี 2549
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการซื้อเครื่องจักรในโคร
งการขยายกำลังการผลิตซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการปลูกปาล์มทดแทนต่อ
เนื่องจากปีก่อน
(ดูรายละเอียดหน้า 32)

รายได้รวม (ล้านบาท)
รายได้รวม:
วม: เพิ่มขึ้น 1,312.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.79 เนื่องมาจาก
รายได้จากการขายในส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,309.04 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.81 โดยมาจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73 และราคาขายถัวเฉลี่ยต่อ
หน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.08
ในส่วนของรายได้จากการขายของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 3.44 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.29 เนื่องมาจากรายได้จากการขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่ารายได้จากการขายต่างประเทศจะลดลง โดยค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 8.91 เมื่อเทียบกับปี 2549
ส่งผลกับรายได้จากการส่งออกของบริษัทย่อย 2 บริษัท
(ดูรายละเอียดหน้า 29)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ: จากการที่ อัตรากำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
ลดลง จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิลดลง 48.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
21.01 และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 2.71 ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ
4.26 ในปี 2549
(ดูรายละเอียดหน้า 31)

หมายเหตุ : แสดงจากงบการเงินรวม
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (งบการเงินรวม)

สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน : เพิ่มขึ้นจาก 0.83 เท่า ในปี 2549 เป็น 1.19 เท่า ในปี
2550 เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัว
สูงขึ้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
(ดูรายละเอียดหน้า 34)

กำไรสุทธิต่อหุ้น : ลดลงจาก 0.28 บาท เป็น 0.22 บาท ในปี 2550
(ดูรายละเอียดหน้า 31)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น : จากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28/2/2551 มีมติ
ให้จ่ายเงินปันผลตามสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
คิดเป็น ร้อยละ 53.99 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดว่าจะ
จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจะต้องนำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ดูถึงรายละเอียดหน้า 31)

หมายเหตุ : แสดงจากงบการเงินรวม
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ในปี 2550 ทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืช
เพื่อผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด
ทำให้เกิดความต้องการใหม่ด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากความต้องการปริมาณน้ำมันในด้านการบริโภค
ทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์ม ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้น
จาก 18 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 34 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนธันวาคม 2550 ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์

นายวัง ต้า เลียง
ประธานกรรมการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผู้จัดการ

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนิ
นอกจากภาวะราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้รับผลกระทบ
จากนโยบายการควบคุมราคาขายส่งและปลีกน้ำมันพืชสำเร็จรูปจากกรมการค้าภายใน ทำให้ในปี 2550 นี้ บริษัทและ
บริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 181 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 ในขณะที่รายได้จากการขายสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่
6,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73
ด้้านการผลิต
บริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย
ในการกลั่นน้ำมันพืช ที่โรงกลั่นน้ำมันพืช ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ ด้วยงบประมาณ 220
ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทกำลังดำเนินการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
ที่ จ.ตรัง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้กลไกพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ
50 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2551 ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทแล้ว ยัง
เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
ด้านการตลาด
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้เน้นการทำตลาดน้ำมันพืชเกรดสูง ได้แก่ น้ำมันเมล็ดชาและน้ำมันมะกอก
ตราเนเชอเรล ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าประเภทน้ำมันพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเมล็ดชา
ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติในการช่วยลด
โคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ซึ่งช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และในปี 2551 บริษัทยังคงเน้นนโยบายการ
ทำตลาดน้ำมันพืชเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
นอกจากนี้บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดตัวกาแฟสดคั่วบดพันธุ์อาราบิก้า บรรจุ
ในกระป๋องที่มีรูปทรงทันสมัยและแตกต่าง นับเป็นรายแรกของประเทศ ภายใต้ตราสินค้า ยูเอฟซี เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า
2 กลุ่มหลัก คือ คนทำงานในสำนักงาน และนิสิตนักศึกษา
ด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นของพนักงานบริษัทในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้
บริษัทสามารถสร้างความสำเร็จในปีถัดๆ ไป และสิ่งที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมานี้ได้
แก่รางวัล Best Supplier Service Award for excellent service & support as a good partner to YUM
จากบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทไม่เคยหยุดนิ่งพัฒนาระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับคู่ค้าทางธุรกิจ และมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับผู้บริโภค รวมถึง พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทได้รับการรับรองระบบ
OHSAS 18001 ซึ่งว่าด้วยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน ครอบคลุมแนวทาง
ในการลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
ใกล้เคียง นอกจากนี้ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ริเริ่มโครงการการเพาะปลูกแบบ
เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และยังเป็น
โครงการนำร่องให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดลำปาง โดยในปี 2551 บริษัทมีแผนที่จะเปิดศูนย์ฝึก
อบรมกระบวนการการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
บริษทั ยังได้เข้าร่วมเป็นผูส้ นับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลและศูนย์สขุ ภาพต่างๆ ในแนวทางป้องกัน
โรคร้ายด้วยวิธีปรับพฤติกรรมการเลือกใช้น้ำมันพืชอย่างถูกต้อง สนับสนุนการออกกำลังกาย และตอบแทน
สังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับโรงเรียนต่างๆ

ด้านทรั
นทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
พนั ก งานและวั ฒ นธรรมองค์ ก รถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ท ำให้ บ ริ ษั ท มี ก ารเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แรงและ
ประสบความสำเร็จ ในปี 2551 บริษัทจึงเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพัฒนาและอบรมผู้บริหารตลอดจน
ถึ ง พนั ก งานในกลุ่ ม บริ ษั ท เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท บรรลุ เ ป้ า หมายในการสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รระยะยาวซึ่ ง มี
ลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบในงานจนสำเร็จ (Accountability)
2. ทัศนคติ “เราทำได้” (“Can-do” attitude)
3. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)
5. เอาใจใส่พนักงาน (Take care of people)
คณะกรรมการ บริษัทล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และ
พนักงาน ที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยดีตลอดมา

นายวัง ต้า เลียง
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นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร
ในปี 2550 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านข้างต้น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป ทำให้
มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2550 ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน และจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี และนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามความเหมาะสม รวมทั้งการติดตาม
การปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2550 สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในส่วนสำคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการกำกับ
ดูแลกิจการที่มีความโปร่งใส ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
3. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยฝ่ายบริหาร
ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. พิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ออกไปอีก 2 ปี สิ้นสุด
สัญญาครั้งต่อไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมถึงกำหนดค่าตรวจสอบ และแผนงานตรวจสอบประจำปี 2550
6. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2551 ต่อไป พร้อมกับเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบว่ามีการละเมิดกฎหมาย
หรือข้อบังคับต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ต้องพึงปฏิบัติ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว เห็นว่า งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ในการดำเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้ ริหาร มีความมุง่ มัน่
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การดำเนิ น งานภายใต้ ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี
มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โดยไม่พบการละเมิดกฎหมายหรือ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งบริษัทฯต้องพึงปฏิบัติ กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
แล้ว
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเป็น
ไปตามนโยบายที่วางไว้ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ได้นำเอาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD ซึ่งหลักการดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทได้นำเอาหลักการดังกล่าว มาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัท โดยมีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณารายงาน
ประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย เลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการต้อง
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดัง
กล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยมี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และจะดำเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาได้
รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม และบริษัทได้มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทชื่อ www.lamsoon.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
ในปี 2550 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้
1)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวม 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร
ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างนั้น บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม รวม 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
4 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยกรรมการบริหาร 1 ท่านและกรรมการอิสระ 2 ท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้
เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน เพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้องทันเวลา รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โปร่งใส
ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นอกจากนั้นบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถอื หุ้นสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
ได้ในกรณีที่ไม่สามารถมาด้วยตนเอง หรือสามารถแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าว
ในปี 2550 บริษัทได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทฯ ในการ
ประชุมดังกล่าว บริษัทได้เตรียมบัตรลงคะแนนไว้ใช้ในการออกเสียงในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ถ้าไม่มผี ู้ถือหุ้น
ท่านใดออกเสียงเป็นอย่างอื่น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทก็จะไม่ใช้บัตรลงคะแนน
บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาตรวจสอบหากมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง นอกจากนี้ยังการกำหนดแนวทางในการรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการ
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้คาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 เป็นต้นไป

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจแตกต่างกัน ดังนั้นบริษัท
จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวัง โดยได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ดังนี้
พนักงาน บริษทั ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จก้าวหน้าของบริษทั บริษทั จึงสนับสนุน พัฒนาให้
พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้
ผลตอบแทนและ สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เชื่อถือได้ และแน่วแน่ที่จะสร้างกิจการให้มีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้ บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและข้อตกลงตามที่มีต่อเจ้าหนี้
ลูกค้า บริษัทได้เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงรักษาข้อมูลที่เป็น
ความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจสูงสุด
คู่ค้า บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาและ
เงือ่ นไขทางการค้าในการซือ้ สินค้าและบริการจากคูค่ า้ รวมถึงการกำหนดนโยบายในการจัดซือ้ และจัดจ้าง เพือ่ ให้
การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม
คู่แข่ง บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ โครงการ “อนุรักษ์พลังงาน”
ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง ที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพภายใต้กลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)
และโปรแกรม Carbon Credit ทั้งนี้ บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคม
อย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมย์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
บริษัทเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางข้างต้น ย่อมจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าขององค์กร สร้างงาน และสรรค์สร้าง
องค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืนได้
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งรายงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
รวมทั้งรายงานประจำปี นอกจากนี้ยังมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดย ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ ซึ่งรายเอียดปรากฏอยู่ใน หน้า 7 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเริ่มตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
www.lamsoon.co.th
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีจำนวนไม่มากนัก
แต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-361 8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือ
จดหมายอิเลคโทรนิคส์ secretary@lamsoon.co.th นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.lamsoon.co.th ได้อีกด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1.
5.
1. โครงสร้างกรรมการ (Board Structure)
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ได้แก่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทานการบริหารงานอย่างเหมาะสม โดยกรรมการอิสระดังกล่าวต้องสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้มีข้อกำหนดจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือ
หุ้นแต่ละกลุ่ม
เนื่องจากที่ผ่านมา ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมการผู้จัดการ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร จนกระทั่งในระหว่างปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระทั้ง
ชุด ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนาย วัง ต้า เลียง
ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริษัทตระหนักดีในหลักธรรมภิบาลที่ต้องการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง กรรมการทุกท่านมีอิสระเต็มที่ในการแสดง
ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินการของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของนาย วัง ต้า เลียง มิได้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างการกำหนด
นโยบายและการบริหารงานแต่อย่างใด แต่เป็นแนวทางการวางนโยบายด้านการบริหารที่เน้นผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบนิยามของกรรมการอิสระของ
บริษัทไว้ดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
(ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มลี ักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทจะเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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5.2.
.2. คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (Committees)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยปกติมีการ
ประชุมสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง สำหรับในปี 2550 มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งชุดในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส เพื่อนำออกเผยแพร่ สอบทานรายงานทางการเงินประจำปี
ของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านได้ดังนี้
รายชื่อ
1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

จำนวนครั้งในการ
เข้าร่วมประชุม

2550-2551
2550-2551
2550-2551

2/2
2/2
2/2

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีก 2 คณะ พร้อมกับการกำหนดขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยในปี 2550 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ส่วนคณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการชุดเก่าที่ลาออกไป
บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณา

5.3.
5.
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles and Responsibilities of the Board)
5.3.1
5.
3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ (Leadership and Vision)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อแผนธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีบทบาทในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณในเรื่องที่สำคัญของบริษัท ซึ่งนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารอย่างสม่ำเสมอและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารระดับสูงต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และสามารถตัดสินใจได้
อย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นอิสระเพียงพอเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องมีความเข้าใจในภาพรวม
ของธุรกิจ เพื่อจะสามารถควบคุมและแนะนำฝ่ายบริหารให้นำนโยบายของบริษัทไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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5.3.2
.3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
คณะกรรมการบริษัทดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของ
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก และห้ามซื้อหรือขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท รวมถึงให้กรรมการทุกท่านรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัททุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

5.3.3
5.3
.3 จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)
บริษทั ตระหนักดีวา่ การปฏิบตั ติ ามจริยธรรมของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เป็นสิง่ จำเป็นต่อความมัน่ คงและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าการมีหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั จึงได้
กำหนดและจัดทำแนวทางจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั แล้ว พร้อมทัง้ ประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ได้รบั ทราบ และได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ าม
แนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนือ่ ง

5.3.4
.3.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน (Controlling System and Internal Audit)
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่าง
เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรทีช่ ดั เจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมตั ติ ามระดับตำแหน่ง มีการควบคุม
ดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้บริษัทว่าจ้างสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยู่ในรายชื่อ
ของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Controls) และเพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น รายละเอียดการควบคุมภายในได้ปรากฏอยู่แล้วในรายงานประจำปีและแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

5.3.5
5.
3.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บริษัทมีนโยบายในการกำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อให้วัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผน
กลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติได้บรรลุตามที่ได้ตั้งไว้ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมิน
ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการทำงาน ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ พร้อมทั้งนำเสนอแผนงานและวิธีการในการ
ลดความเสี่ยง ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 22 และ 36

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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5.4
.4 การประชุมคณะกรรมการ (Board of Directors’ Meetings)
โดยปกติ บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย หรือประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
เรียกประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และจะมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการวาระปกติไว้เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทจะจัดส่ง
เอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการที่เพียงพอ พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี ให้แก่กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
ในระหว่างการประชุม ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการ
นำเสนอรายละเอียด
ในปี 2550 คณะกรรมการมีกำหนดประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง สามารถประมวล
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดังนี้

รายชื่อ
1. นายมีชัย วีระไวทยะ

วาระการ
ดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม

2547-2550

1

2

3

2550-2551

2

1

3

2. นายวัง ต้า เลียง

2550-2553

4

1

5

3. นายสงคราม กระจ่างเนตร์

2549-2552

1

2

3

2550-2552

2

3

5

4. นางศรุดา แจ้งศิริเจริญ

2548-2551

1

2

3

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

2550-2551

2

3

5

5. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

2547-2550

1

2

3

2550-2551

1

3

4

6. นายวัง ชาง ยิง

2549-2552

4

4

8

7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

2550-2553

4

7

11

8. นายอำพล สิมะโรจนา

2550-2553

4

7

11

9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

2549-2552

4

7

11

(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16/3/50)

ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

(เข้ารับตำแหน่งแทนนายมีชัยเมื่อวันที่ 25/4/50)

(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16/3/50

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

(เข้ารับตำแหน่งแทนนายสงครามเมื่อวันที่ 14/6/50)
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16/3/50)
(เข้ารับตำแหน่งแทนนางศรุดาเมื่อวันที่ 14/6/50)
(ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16/3/50)

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

(เข้ารับตำแหน่งแทนนายฐานทัตเมื่อวันที่ 10/8/50)

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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รายงานการประชุมได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่
ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
เนื่องจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพิ่งได้รับการแต่งตั้งครบเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ดังนั้นจึงยังไม่มีโอกาสได้ประชุมกันเองโดยไม่มี
กรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย
บริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดชัดเจนถึงจำนวนบริษัทสูงสุดที่ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการจะดำรงตำแหน่งได้ แต่จาก
ข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหนังสือ เลขที่ บจ. (ว) 50/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ซึ่งศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนได้ให้ความเห็นว่า กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะที่แนวทางของต่างประเทศ
นั้นแบ่งเป็น 3 กรณีคือ กรณีที่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director - ED) หรือ Full Time Director ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
กรณีที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Execut ive Director – NED) หรือกรรมการอาชีพ (Professional Director) ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน
6 บริษัท และกรณีที่เป็นประธานกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 บริษัท
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทเห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ยังสามารถเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนั้นบริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด ทั้งของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รวม
ถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีผู้บริหารท่านใด
ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อย

5.5
.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment)
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง ตามแบบการประเมินของศูนย์พฒ
ั นาการกำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
โดยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปี 2550 เป็นปีแรก ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 อย่างไร
ก็ตามการประเมินดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นรายบุคคล

5.6
.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (Remuneration for Directors and the Management)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณา
หลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่กำหนดจะพิจารณาให้เพียงพอที่
จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ โดยจะหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร นอกจากนั้น จะเปรียบเทียบได้กบั บริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรจะต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท
ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนดังนี้
• ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ได้รบั ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งปี 2,690,594 บาท (ในปี 2549 : 3,034,000 บาท)
โดยมีกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้กับกรรมการ ยกเว้น ค่าตั๋วเครื่องบิน
และที่พัก สำหรับกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกัน Director Liability สำหรับ
กรรมการทั้งคณะ
• กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งปี 2,510,226 บาท ( ในปี 2549
: 2,970,000 บาท)
• คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งปี 595,796 บาท (ในปี 2549 : 804,000
บาท) โดยมีกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 67,166,440 บาท (ในปี 2549 : 74,937,800 บาท) โดยมี
ค่าตอบแทนอื่นฯ ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่าย
รวม

จำนวนผู้บริหารในแต่ละปี
2550
2549
1
1
2
2
6
4
9
7

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร (Board and Management Training)
บริษัทได้จัดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ได้เข้ารับการอบรม และสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าอบรม DCP ของสมาคมกรรมการไทย เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ
ในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ในกรณีที่มีกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท รวมถึงการแนะนำถึงลักษณะธุรกิจ
และภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตำแหน่ง Management Trainee เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ให้เป็นผู้บริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวยังไม่มีการกำหนดให้ชัดเจน เนื่องจากบริษัทเพิ่งริเริ่มดำเนินการในปี 2550
นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าได้ก็มีการกำหนดให้ผู้จัดการฝ่าย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบแทน
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สำนักงานใหญ่

โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

: บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
: 0107538000568 (เดิมเลขที่ บมจ.579)
: 947/155 หมู่12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-361 8959-87
โทรสาร (ฝ่ายบริหาร) 02-361 8988/9
โทรสาร (ฝ่ายขาย) 02-361 8994/5
: 236 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-709 3610-24
โทรสาร 02-324 0640
: 99/9 หมู่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา
ตรัง 92150
โทรศัพท์ 075-267 275, 075-267 268
โทรสาร 075-267 265, 075-267 028
: ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช, ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
: 820,000,000 บาท
: 820,000,000 หุ้น
: 1 บาท

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1. บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกรุงเทพฯ

สำนักงานกระบี่และโรงงาน

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่
2. บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกรุงเทพฯ

โรงงาน(1)

โรงงาน(2)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่

: 947/155 ชั้น 1 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-744 1046-8
โทรสาร 02-744 1049
: 98 หมู่ 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตำบลห้วยยูง
อำเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-621 919
โทรสาร 075-621 922
: ทำสวนปาล์ม และสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ
: 324,050,000 บาท
: 32,405,000 หุ้น
: 22,671,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.96
: 947/157 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-361 8954-7, 02-398 8555
โทรสาร 02-744 0860
: 64 กิโลเมตรที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-เชียงใหม่
ต. ปงแสงทอง อ. เมือง ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-225 081-4
โทรสาร 054-225 085
: 469/1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว หมู่ที่ 3
ต. ดอนยายหอม อ. เมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-229 397-9
โทรสาร 034-229 399
: ผู้ผลิตผัก ผลไม้ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ และกาแฟบรรจุกระป๋อง
ขวดแก้ว และกล่อง UHT ซอสและเครื่องปรุงรส จำหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
: 525,000,000 บาท
: 350,000,000 บาท
: 35,000,000 หุ้น
: 33,876,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.79

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1. นายทะเบียนหุ้น
ชื่อ :
สถานที่สำนักงาน :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-359 1200/01
โทรสาร 02-359 1259

2. ผู้สอบบัญชี
ชื่อ :
สถานที่สำนักงาน :

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ :
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ :
บริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3459
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู้ ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789/90, 02-661 9192
2
ไม่มี

3. ที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อ :
สถานที่สำนักงาน :

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
ชั้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-636 2000
โทรสาร 02-636 2111

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (REFINERY) โดยปัจจุบัน
มีกำลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 700 ตันต่อวัน หรือ 255,500 ตันต่อปี ซึ่งถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ในปัจจุบัน
บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

น้ำมันปาล์ม (Palm Oil)
1.1 น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil)
1.2 น้ำมันปาล์มโอเลอีน (RBD Palm Olein/Cooking Oil)
1.3 น้ำมันปาล์มสเตียรีน (RBD Palm Stearin)
1.4 ไขมันผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนต (Hydrogenated Fat)
1.5 กรดไขมันอิสระ (Palm Fatty Acid)
1.6 น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil)
น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil)
น้ำมันถั่วเหลือง (Soybean Oil)
น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน (Sunflower Seed Oil)
น้ำมันข้าวโพด (Corn Oil)
น้ำมันเมล็ดชา (Camellia Oil)
น้ำมันมะกอก (Olive Oil)
ไขมันพืชผสม (Shortening)
เนยเทียม (Margarine)

โครงสร้างรายได้
ผลิตภัณฑ์/บริการ

ดำเนินการโดย

ปี 2548
จำนวนเงิน %

ปี 2549
จำนวนเงิน
%

ปี 2550
จำนวนเงิน %

บริษัทและ UPOIC

3,666

71.46

3,734

70.31

5,017

75.72

บริษัท

394

7.68

426

8.02

459

6.92

ผลิตภัณฑ์ปาล์มอื่นๆ

บริษัท และ UPOIC

30

0.59

33

0.62

28

0.42

กลุ่มผักและผลไม้

บริษัท และ UFC(1)

838

16.33

876

16.49

820

12.38

กลุ่มเครื่องดื่ม

บริษัท และ UFC(1)

134

2.61

172

3.24

235

3.54

กลุ่มซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ

บริษัท และ UFC(1)

68

1.33

70

1.32

67

1.02

รวมมูลค่าการจำหน่าย

5,130

100.00

5,311

100.00 6,626 100.00

หัก สินค้าคืนและส่วนลดการค้า

(16)

(16)

(18)

มูลค่าการจำหน่ายสุทธิ

5,114

5,295

6,608

กลุ่มน้ำมันพืช
กลุ่มเนยเทียมและไขมันพืชผสม

หมายเหตุ : (1)ในวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ ให้กับบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550

19

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา
ด้านการกำกับดูแลกิจการ
1.. มีการเปลี่ยนแปลงประธาน กรรมการและกรรมการอิสระทั้งชุด
วันที่ 16 มีนาคม 2550 ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระอีก 3 ท่านได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท
ต่อมาในระหว่างปี คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายวัง ต้า เลียง เป็นประธานกรรมการท่านใหม่ และแต่งตั้งกรรมการอิสระชุดใหม่ 4 ท่านดังนี้
1) ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3) นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4) ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
2. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 14 มิถุนายน 2550 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านดังนี้
1) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง
ต่อมาวันที่ 10 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 ท่านได้แก่
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ดังนั้น สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1) ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
2) รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3) นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการตรวจสอบ
3. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่านดังนี้
1) ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
2) นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3) นายวัง ชาง ยิง
4. แก้ไขหนั
ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 1 ข้อ
บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ภายใต้กลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)
และโปรแกรม Carbon Credit

ด้านการผลิต
5. โครงการผลิ
ครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพภายใต้กลไกพัฒนาที่สะอาดและโปรแกรม CARBON CREDIT จังหวัดตรัง
บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 600 กิโลวัตต์ภายใต้กลไกพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนิน
การเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณเดือนกันยายน 2551
โครงการดังกล่าว ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการมีกำหนดเวลา 8 ปี
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6. โครงการขยายกำลังการผลิตโรงกลั่นน้ำมันพืช จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการขยายกำลังการผลิตในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันพืชที่จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเงินลงทุนประมาณ 220
ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปลายปี 2552
โครงการดังกล่าว ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 8 ปี
7. ได้รับการรับรองระบบ OHSAS 18001
ในปี 2550 บริษัทได้รับการรับรองระบบ OHSAS 18001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยบริษัทได้เพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง เป็นการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นใน
การดำเนินงาน และยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงานและสังคม

ด้านการตลาด
8.. ผลิตภัณฑ์ใหม่
นอกเหนือจากน้ำมันพืชที่ผลิตจากเมล็ดชา ซึ่งบริษัทได้วางตลาดไปเมื่อปลายปี 2549 และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ในปี
2550 บริษัทยังคงมีกิจกรรมทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นน้ำมันพืชเพื่อสุขภาพอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่
น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ โดยมี 2 ชนิด ได้แก่ Extra Virgin และ Organic Extra Virgin ภายใต้ตราสินค้า “เนเชอเรล” (Naturel) นอกจากนี้ บริษัท
อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ก็ได้วางตลาดกาแฟสดคั่วบดพันธุ์อาราบิก้า บรรจุกระป๋องเป็นรายแรก ภายใต้ตราสินค้า “UFC”
ในปลายปี 2550
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ปัจจัยเสี่ยง
1. การควบคุมราคาจำหน่ายโดยกรมการค้าภายใน

เนือ่ งจากวัตถุดบิ หลักของบริษทั และบริษทั ย่อยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยยังคงขึน้ อยู่
กับปัจจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณน้ำฝน และผลผลิตของวัตถุดบิ ทีอ่ อกสูต่ ลาดในแต่ละฤดูกาล นอกจากนี้ สำหรับบริษทั แล้วยังขึน้ อยูก่ บั
ปริมาณและราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึง่ เป็นปัจจัยหลักของต้นทุนการผลิตของโรงงานกลัน่ น้ำมันปาล์มบริสทุ ธิ์ โดยราคาน้ำมันปาล์มจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณผลผลิต
ปาล์มสดและราคาตลาดโลกทีไ่ ม่แน่นอน การปรับตัวสูงขึน้ ของวัตถุดบิ จะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี 2550 ราคาน้ำมันปาล์มดิบ
ปรับตัวสูงขึน้ เป็นประวัตกิ ารณ์ท่ี 34 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม บริษทั จึงต้องคาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มให้ใกล้เคียงมากทีส่ ดุ โดยอาศัย
ประสบการณ์และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาวัตถุดบิ และสินค้าสำเร็จรูป ซึง่ บริษทั
เนือ่ งจากสภาพการแข่งขันทีร่ นุ แรงภายในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
ไม่สามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ได้ตามสัดส่วนต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ อย่างมาก
ประกอบกับ การถูกควบคุมราคาน้ำมันพืชสำเร็จรูปโดยกรมการค้าภายใน โดยเฉพาะน้ำมันพืชทีม่ ขี นาดบรรจุตำ่ กว่า 5 ลิตรลงมา อย่างไรก็ตาม
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2550 กรมการค้าภายในได้ทยอยปรับขึน้ เพดานราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์ม 2 ครัง้ จากเดิมขวดละ 38.50 บาท เป็น
43.50 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) และล่าสุดเมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2551 กรมการค้าภายในได้ปรับขึน้ เพดานราคาจำหน่ายปลีกอีกครัง้ หนึง่ เป็น 47.50 บาท
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระกอบการ

2. ปริมาณน้ำมันปาล์มในระบบตึงตัว

ในปี 2550 ราคาน้ำมันปาล์มได้ปรับตัวสูงขึ้นมากจากปริมาณน้ำมันปาล์มในระบบที่ตึงตัว เนื่องจากเกิดอุปสงค์ใหม่ของอุตสาหกรรม
การผลิตไบโอดีเซล และการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบทำให้มีการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสด แม้ว่ากระทรวงพลังงานพยายามชี้แจงว่าการ
นำน้ำมันปาล์มมาใช้ในภาคพลังงานนั้นเป็นเพียงอุปทานส่วนเกินของน้ำมันปาล์มที่มีอยู่ในระบบก็ตาม ซึ่งโดยปกติจะมีการส่งออกอยู่แล้ว
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงงานที่มีอยู่เดิมก็มีการขยายกำลังการผลิต
ปัจจุบัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบมีจำนวนประมาณ 66 โรง ส่วนใหญ่อยู่ในเขต จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง มีกำลังการผลิตของโรงงาน
รวมทั้งสิ้นประมาณ 15 ล้านตันผลปาล์มสดต่อปี ในขณะที่ปริมาณผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาดในปี 2550 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2549
คิดเป็นร้อยละ 5.3 และร้อยละ 9.9 ตามลำดับ กำลังการผลิตรวมของโรงสกัดทั้งหมดจึงไม่สอดคล้องกับจำนวนผลปาล์มสดจากพื้นที่เพาะปลูกปาล์มที่
ให้ผลผลิตแล้วที่มีอยู่ประมาณ 2.8 ล้านไร่ ทำให้มีการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสดในราคาสูง โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพเท่าที่ควร
ในขณะที่ภาครัฐก็มีนโยบายเร่งด่วนในการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอีก 2.5 ล้านไร่ในช่วงปี 2551-2555 เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาอย่างต่ำ 3.5 ปีกว่าพื้นที่ดังกล่าวจะให้ผลผลิตได้ ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ราคาและปริมาณน้ำมันปาล์มที่ตึงตัวเช่นนี้ เมื่อวันที่
22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบใสตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้า
จำนวน 30,000 ตัน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

3. การเปิดเขตการค้าเสรี AFTA

การเปิดเสรีการค้าน้ำมันปาล์มตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งประเทศไทยได้ปรับลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มให้เหลือร้อยละ 5 ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2546 ทั้งน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ โดยไม่จำกัดปริมาณนำเข้า แต่จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลยังไม่ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการ
นำเข้าดังกล่าว
ถ้าหากมีการเปิดเสรีการค้าน้ำมันปาล์มตามข้อตกลงเสรีอาเซียนอย่างถาวร ก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีผลผลิตต่อไร่ต่ำ
ในส่วนของโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ก็จะได้รับผลกระทบเฉพาะโรงสกัดน้ำมันปาล์มที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ำและต้นทุนการผลิตสูงสำหรับผลกระทบต่อ
บริษัทนั้น คาดว่ามีค่อนข้างน้อย จากการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและการผลิตตลอดเวลา อีกทั้ง
ยังเป็นเจ้าของสวนปาล์มขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตต่ำสามารถแข่งขันกับน้ำมันปาล์มที่จะนำเข้าจากประเทศมาเลเซียได้

4. ราคาน้ำมันปาล์มผันผวน

ราคาน้ำมันปาล์มดิบรายเดือนโดยเฉลี่ยในปี 2550 มีการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่าง 18.63-31.47 บาทต่อกิโลกรัม และราคาเฉลี่ยทั้งปี
อยู่ที่ 24.45 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากปี 2549 ซึ่งในแต่ละปีส่วนต่างระหว่างราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดของราคาน้ำมันปาล์มดิบ
จะเคลื่อนไหวแกว่งตัวในช่วงกว้างตั้งแต่ 4 บาท ถึงสูงสุดที่ 21 บาท (เช่น ในปี 2542 ราคาต่ำสุดของน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 11.59 บาทต่อกิโลกรัม
ในขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 32.99 บาทต่อกิโลกรัม) ทำให้เห็นว่าการคาดการณ์ราคาน้ำมันปาล์มนั้นมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
หลายด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลสะท้อนไปยังต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะ
ความเสี่ยงดังกล่าวได้จากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังทั้งในด้านวัตถุดิบและสินค้าเพื่อจำหน่ายอย่างระมัดระวัง ฝ่ายบริหารต้องติดตามและ
คาดการณ์ราคาและปริมาณผลปาล์มสดที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละฤดู และรวมถึงจะต้องติดตามตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตการส่งออก ปริมาณน้ำมัน
ปาล์มคงเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชน้ำมันทีใ่ ห้ผลผลิตต่อไร่สงู กว่าพืชน้ำมันทุกชนิด และยงั เปน็ พืชทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตน้ำมันต่ำกว่าพืชชนิดอืน่ น้ำมันปาล์มจึงเปน็ น้ำมันพืช
สำหรับการบริโภคทีม่ รี าคาถูกทีส่ ดุ สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ และนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง ทำให้ในบรรดาตลาดน้ำมันพืชทัง้
หมดในประเทศ น้ำมันปาล์มจะมสี ว่ นแบ่งในตลาดสูงสุด คือประมาณร้อยละ 65 ของน้ำมันพืชทัง้ หมด โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั สูงถึงประมาณ 50,000
ล้านบาท
ประเทศผูผ้ ลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ คือ อินโดนีเซีย, มาเลเซยี , ไทย และไนจีเรยี โดยมีปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มต่อปีเรยี งตามลำดับคือ 17 ล้านตัน 16
ล้านตัน 1.1 ล้านตัน และ 0.8 ล้านตัน โดยมาเลเซียและอนิ โดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์ม คิดเปน็ มากกว่าร้อยละ 90 ของผลผลิตทัง้ หมด

พืน้ื ทีใ่ ห้ผลผลิต
ในปี 2550 คาดว่ามีพน้ื ทีเ่ พาะปลูกปาล์มน้ำมันทีใ่ ห้ผลผลิตแล้วประมาณ 2.8 ล้านไร่ ซึง่ ขยายตัวเพม่ิ ขึน้ อย่างต่อเนอ่ื ง โดยร้อยละ 95 ของพืน้ ทีป่ ลูก
ทัง้ หมดอยูใ่ นภาคใต้ ได้แก่ กระบ่ี สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง ในขณะทม่ี าเลเซยี และอนิ โดนีเซยี มีพน้ื ทีเ่ พาะปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 24 และ 20 ล้านไร่ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนี โยบายเร่งรัดให้ขยายพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้ำมันอีกประมาณ 2.5 ล้านไร่ เพอ่ื เพม่ิ ปริมาณผลผลิตให้เพยี งพอกับความต้อง
การผลิตเป็นไบโอดีเซล
ผลผลิ
ลผลิต/ผลผลิตต่อไร่
ในปี 2550 ผลผลิตทะลายปาล์มสดทั้งประเทศลดลงเล็กน้อยจากปี 2549 ประมาณร้อยละ 5.3 เป็น 6.2 ล้านตัน โดยผลผลิตต่ำสุดอยู่ใน
เดือนมิถุนายนที่ 421,420 ตัน สูงสุดในเดือนตุลาคมที่ 649,598 ตัน ทำให้การผลิตน้ำมันปาล์มดิบทั้งปี อยู่ที่ 1,051,089 ตัน ลดลงประมาณร้อยละ 9.9
จากปี 2549 โดยมีปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 88,916 ตัน (ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2549 ที่
155,587 ตัน จากตัวเลขผลผลิตดังกล่าวจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมัน (Oil Extraction Rate : OER) ในปี 2550 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 17.0
ต่ำกว่าปี 2549 ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบโดยรวมที่ยังคงมีมากกว่า 1 ล้านตันนั้นได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐาน ดังนี้
- ปริมาณพื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากพื้นที่ปลูกในปี 2546-2547 ซึ่งแม้จะให้ผลผลิตต่อไร่ไม่มากนัก แต่มีส่วนทำให้
ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น
- ปาล์มรุ่นใหม่ที่ปลูกหลังปี พ.ศ. 2542 จะมีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ว่า ปริมาณการให้
ผลผลิตของปาล์มน้ำมันจะเพิ่มขึ้นและสัมพันธ์โดยตรงกับอายุปาล์มจนกว่าจะมีอายุประมาณ 10 ปี
ปริมาณผลปาล์มสดในประเทศไทย
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กำลังการผลิต
การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มจากประมาณ 43 โรงในปี 2542 จนในปัจจุบันมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 66 โรง
มีกำลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 15 ล้านตันผลปาล์มสดต่อปีนั้น ไม่สอดคล้องกับพื้นที่เพาะปลูกที่ให้ผลผลิตแล้วที่มีอยู่ประมาณ 2.8
ล้านไร่ ซึ่งให้ผลผลิตที่ประมาณ 6 ล้านตันผลปาล์มสดต่อปี จะเห็นว่ากำลังการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบมีมากกว่าอุปทานของผลปาล์มสดที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ถึงร้อยละ 60 ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานดังกล่าว ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาของน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ
ต่อการแข่งขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศไทย
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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สถานการณ์ตลาดและราคา
ในปี 2550 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกว่าปี 2549 โดยในเดือนมกราคม ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากำหนด
ส่งมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปิดแตะระดับต่ำสุดของปีที่ 1,856 ริงกิตต่อตัน และปิดแตะระดับ
สูงสุดของปีในเดือนธันวาคมที่ 3,125 ริงกิตต่อตัน เฉลี่ยแล้วทั้งปี 2550 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ากำหนดส่งมอบเดือนที่สามของประเทศ
มาเลเซีย อยู่ที่ประมาณ 2,418 ริงกิต ต่อตัน เปรียบเทียบกับ 1,560 ริงกิตต่อตันในปี 2549 คิดเป็นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 55
ทำนองเดียวกันกับสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และทำสถิติสูงสุดในช่วงสิ้นปี
โดยทั้งปี ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกว่งตัวอยู่ในช่วงระหว่าง 18.63 – 31.47 บาทต่อกิโลกรัม (เทียบกับ 14.20–18.31 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2549) ในขณะที่
ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาล์มสดในประเทศเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 3.27 – 5.54 บาทต่อกิโลกรัม (เทียบกับ 2.05 – 3.33 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2549)
(ตัวเลขจากกรมการค้าภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปีของผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบที่ 4.24 และ 24.45 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 ที่
2.69 และ 15.77 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ จะเห็นว่าราคาโดยเฉลี่ยในปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 57.62 สำหรับผลปาล์มสด และร้อยละ
55.04 สำหรับน้ำมันปาล์มดิบ

ราคาน้ำมันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม. เปรียบเทียบกับตลาดมาเลเซีย
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ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร / ประมาณการโดย LST

คาดการณ์สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มปี 2551
สำหรับในปี 2551 แนวโน้มของผลปาล์มสดนั้นคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณร้อยละ 15 โดยจะได้ผลปาล์มสดรวมทั้ง
ประเทศอย่างน้อย 7.4 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 1.30 ล้านตัน ทั้งนี้มีผลสืบเนื่องมาจากปริมาณและการกระจายของฝน
ในปี 2549-2550 ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเหมาะสมต่อการให้ผลผลิตในปี 2551 ดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น ส่วนการกระจายของผลผลิตรายเดือนคาด
ว่าปริมาณผลปาล์มสดจะเคลือ่ นไหวเพิม่ ขึน้ ตามลำดับตัง้ แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม และปริมาณผลปาล์มสดจะเริม่ ลดต่ำลงตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน
จนถึงเดือนกันยายน หลังจากนั้นผลปาล์มสดจะเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปี แต่อย่างไรก็ตามปริมาณผลปาล์มสดโดยรวมในช่วงครึ่งปีแรกจะมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 60 ส่วนครึ่งปีหลังจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 โดยครึ่งปีแรกจะได้จากปาล์มอายุ 8 ปี และอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนครึ่งปีหลังจะได้จากปาล์มที่มี
อายุ 9-14 ปี
แม้ว่าปริมาณผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบในปี 2551 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2550 แต่โครงสร้างการใช้น้ำมันปาล์มที่เปลี่ยนไป เนื่องจากมี
ความต้องการใหม่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งรายละเอียดอธิบายอยู่ในหัวข้อ ”ไบโอดีเซล” ข้างล่าง นอกจากนั้น อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ
ได้แก่ ราคาน้ำมันปิโตรเลียม โดยกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก (The Organization of the Petroleum Exporting Countries : OPEC)
ประกาศไม่เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ราคาน้ำมันปิโตรเลียมจึงยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มที่จะ
ยืนเหนือระดับราคา 100 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรลในปี 2551 จึงคาดการณ์ว่าในปี 2551 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกจะยืนเหนือระดับ 2,800
ริงกิตต่อตัน โดยเฉลี่ยทั้งปี ซึ่งก็จะเป็นแรงหนุนให้ทั้งระดับราคาผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบในประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูงเช่นกัน สถานการณ์ดังกล่าว
มีโอกาสที่จะผลักดันให้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีราคาไม่ต่ำกว่า 28 บาท / กิโลกรัม และราคาผลปาล์มสดประมาณ 4.50-5.00 บาท / กิโลกรัม
โดยเฉลี่ยทั้งปี
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
1. ไบโอดีเซล

นโยบายภาครัฐที่ผลักดันเรื่องพลังงานทดแทน สืบเนื่องมาจากกระแสเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจะให้ความ
สำคัญกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนำมาเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมันดีเซลและมีบทบาทสำคัญใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้เร่งออกมาตรการบังคับให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันทุกแห่ง จะต้องจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B2 (คือเติมไบโอดีเซล B100
ผสมเข้าไปในน้ำมันดีเซลร้อยละ 2) แทนการจำหน่ายน้ำมันดีเซลในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่
วางไว้วันที่ 1 เมษายน 2551 โดยมาตรการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งรัดแผนพลังงานทดแทน กรณีดังกล่าวจะทำให้เกิดความต้องการ
ไบโอดีเซล B100 วันละประมาณ 1.2 ล้านลิตร หรือคิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบถึงปีละกว่า 300,000-400,000 ตัน
ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มที่ประมาณ 1,000,000 ตันต่อปี โดยในแต่ละปีมีปริมาณความต้องการอุปโภคบริโภคน้ำมัน
ปาล์มประมาณ 800,000-850,000 ตัน ทำให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินอยู่บ้างที่จะสามารถนำมาผลิตไบโอดีเซลได้ แต่คิดเป็นไม่ถึงร้อยละ 1 ของ
ปริมาณน้ำมันดีเซลที่ประเทศไทยใช้อยู่ ในขณะที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 3 ภายในปี 2554 ข้อจำกัดที่สำคัญในการนำน้ำมันปาล์ม
มาผลิตไบโอดีเซลจึงอยู่ที่ปริมาณและราคาของน้ำมันปาล์ม ซึ่งหากราคาของน้ำมันปาล์มดิบทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจากการแข่งขันกันซื้อ
ผลปาล์มสดดังเช่นปัจจุบัน ต้นทุนของไบโอดีเซลก็จะออกมาสูง ไม่สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เนื่องจากมีข้อจำกัดอยู่ที่ไม่
สามารถเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศให้ทันกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น การผลักดันให้มีการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลอย่างรวดเร็ว ควรต้องคำนึงถึงอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบที่มีอยู่ในระบบ ทั้งนี้เพื่อ
รักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันปาล์มสำหรับการบริโภค

2. อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

เมื่อราคาผลปาล์มสดมีความคงที่ในระดับสูงเป็นที่พอใจของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาหันมาสนใจ ในแนวทาง
การเพิ่มผลผลิต/ไร่ให้มากขึ้น ทั้งการเลือกพันธุ์ดี การใช้ปุ๋ย การอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่
ปลูกปาล์ม และจะมีการปลูกปาล์มทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคตข้างหน้า
การผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการกำหนดประสิทธิภาพ
ของผลผลิตปาล์มน้ำมัน เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดี นอกจากจะให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงแล้ว ยังให้ปริมาณน้ำมันต่อทะลายปาล์มที่สูงขึ้นด้วย อันจะมี
ผลทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใช้พันธุ์ไม่ดี ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 400,000 ไร่ที่ปลูก
ด้วยพันธุ์คุณภาพไม่ดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ และที่ผ่านมา ราคาผล
ปาล์มสดทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม เกษตรกรหลายพื้นที่จึงให้ความสนใจในการปลูกปาล์มน้ำมันกัน
อย่างแพร่หลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดอื่นนอกเหนือจากภาคใต้ จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ปาล์มน้ำมันตามมา ภาค
เอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มออกมาจำหน่ายมากขึ้น เนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถผลิตกล้าพันธุ์สนองความต้องการของ
เกษตรกรได้เพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มที่ดีตอ้ งอาศัยเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี เพื่อดูผลผลิตที่ได้ตลอดอายุของต้นปาล์มก่อนโค่น
เพื่อปลูกทดแทน (Replanting)

3. การใช้ประโยชน์จากวัสดุที่เหลือใช้และของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมากกว่าร้อยละ 60 ของวัตถุที่ป้อนเข้าสู่กระบวน
การผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ำมัน โดยการนึ่งผลปาล์ม การแยกเมล็ดในปาล์ม และการสกัดน้ำมัน
ออกจากปาล์ม เนื่องจาก กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีการใช้น้ำในปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดน้ำเสียที่มีภาวะความสกปรกของสาร
อินทรีย์สูง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดของเหลือใช้ในรูปของแข็ง ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า (Empty Fruit Bunch) เส้นใยปาล์ม (Fiber)
กะลาปาล์ม (Shell) และกากตะกอน (Decanter Cake) ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุจากปาล์มเหล่านี้ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานชีวมวลที่สำคัญ จึงเป็น
วิธีการที่สามารถเพิ่มรายได้ และในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทางภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพลังงาน จึงได้เข้ามา
มีส่วนสนับสนุนโดยการกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น การส่งเสริมด้านเทคนิคและเงินทุนในการนำระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) เข้ามาใช้ในโรงงาน และการ
ปรับปรุงใช้ประโยชน์จากวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงงานเอง หรือ
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สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้านั้นให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ ทั้งระบบก๊าซชีวภาพ
และระบบเชื้อเพลิงชีวมวลถูกนำมาใช้ในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่ง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเป็นการใช้เศษวัสดุจากปาล์ม มาเป็นแหล่ง
เชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันปิโตรเลียม
นอกจากนั้น ปัจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซึ่งก๊าซเรือนกระจกเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่มีพันธกรณีที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ประเทศไทยก็เป็นแหล่งหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรมจะมา
ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมด้วย เพื่อหวังจะได้รับส่วนแบ่งในรูปของคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean
Development Mechanism: CDM) ซึ่งเรียกว่า Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหน่วยวัดเป็นตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ (1
CER = 1 ton CO2 equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจำนวนหนึ่งสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

4. การต่อยอดของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ควรได้รับการวิจัยพัฒนาอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ
การสกัด การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน
ปาล์มให้เป็นผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์พื้นฐาน (Oleochemical Industry) ดังนั้น ปาล์มน้ำมันนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งสามารถพัฒนาการใช้ประโยชน์
ไปในรูปแบบที่หลากลายและสามารถเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในรูปแบบต่างๆ
จากที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มยังมีศักยภาพสูงทางด้านการใช้ประโยชน์พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลและ
ก๊าซชีวภาพ จึงจัดเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เป็นแหล่งทางเลือกในด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
อยู่ในระดับสูง ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์มจึงจำเป็นทีจ่ ะต้องมีมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ สามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพไปสูก่ ารปรับปรุงจัดการทางด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม
ในลำดับต่อไป ในขณะที่ทางภาครัฐก็ต้องสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นพลังงานทดแทนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551
ภาครัฐได้กำหนดบังคับใช้น้ำมันไบโอดีเซล B2 ดังนั้น คาดว่าในอนาคต ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบจะเพิ่มขึ้นมากถึงปีละ 300,000 ตัน นอกจากนั้น
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มยังสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูงด้วยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ
เยื่อไม้ และสร้างสารตั้งต้นอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องผลปาล์มสดที่ไม่พอเพียงเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตของโรงสกัดน้ำมันปาล์มทั้ง 66 โรงงาน
นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขันกันซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรเพื่อให้โรงสกัดของตนเพิ่มอัตรากาใช้กำลังการผลิตและลดต้นทุนต่อหน่วย
ให้มากที่สุด ทำให้บางครั้งไม่ได้ให้ความสำคัญของคุณภาพวัตถุดิบเท่าที่ควร ดังนั้นการมองแนวโน้มของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเรื่องของการพัฒนา
และต่อยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคงเป็นคำถามว่าจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกหลายประเภทต้องอาศัยการลงทุนสูงเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scales) ในขณะที่ปัจจุบันมี
อุปทานส่วนเกินของน้ำมันปาล์มที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเพียงเล็กน้อย จึงต้องอาศัยระยะเวลาอีกนานพอสมควรในการทำให้
ตลาดมีดุลยภาพพร้อมสำหรับการพัฒนาในลำดับต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มและอนุพันธ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอุตสาหกรรมไบโอดีเซลอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ อันจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลปาล์มสดที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล
อีกทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ ราคาตลาดโลก ราคาน้ำมันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได้ รวมถึงราคาน้ำมันปิโตรเลียม ก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคา
น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศเช่นเดียวกัน
ในปัจจุบัน การนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศภายใต้การเปิดการค้าเสรีตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade
Area : AFTA) โดยการลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 สามารถปฏิบัติได้ภายใต้การดูแลการนำเข้าโดยองค์การคลังสินค้า
เท่านั้น ทำให้ยังคงไม่มีความชัดเจน ในช่วงปลายปี 2550 ประเทศไทยได้ประสบกับภาวการณ์ตึงตัวของปริมาณน้ำมันปาล์ม ดังนั้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบใสภายใต้ AFTA โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้าจำนวน 30,000 ตัน ภายในวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันปาล์มยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะเมื่อมีการ
สนับสนุนให้พัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ไบโอดีเซล อันเป็นพลังงานทางเลือก รัฐบาลอาจกลับมาพิจารณาการเปิดเสรีตามข้อตกลง AFTA อย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศ ที่สำคัญได้แก่
1. โครงสร้างระบบสวนปาล์มของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ทำให้การบริหารจัดการสวนปาล์มของตนเองไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำและต้นทุนการผลิตสูง
2. ขาดการบริหารจัดการด้านการแบ่งเขตพื้นที่การตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้สอดคล้องกับพื้นที่ปลูกปาล์ม (zoning) ทำให้มี
การแย่งกันซื้อผลปาล์ม และมีต้นทุนค่าขนส่งสูง นอกจากนั้น ยังส่งผลให้เกิดลานเทซึ่งเป็นแหล่งกลางรับซื้อผลปาล์มจาก
เกษตรกรแล้วนำมาขายต่อให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีอยู่กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

PERFORMANCE OF CRUDE PALM OIL IN THAILAND 2007
(Source : Department of Internal Trade)
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
EXPORT OF PALM OIL
(’000 Tons)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
J

F

M

A

M

J
2005

J A S
2006 2007

O

N

D

O
2007

N

LOCAL DELIVERED CRUDE PALM OIL PRICE
(Baht/kg)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
J

F

M

A

M

J
2005

J

A
2006

S

D

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550

28

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงาน
จากเหตุผลที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน”)” ส่งผลกระทบต่อราคาในประเทศปรับตัวสูง
ขึ้นจาก 15.77 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 24.45 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.04 เช่นกัน มีผลให้ต้นทุนขายเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92.58 ในปี 2550 จากร้อยละ 87.76 ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.52 เมื่อเทียบกับปี 2549 ในขณะที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 32.26 ในส่วนของบริษัทฯนั้น ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อราคาขายของบริษัทฯค่อนข้างมาก เนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบเป็น
วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 80 ของต้นทุน ถึงแม้จะมีการปรับราคาขายแล้วก็ตาม แต่การที่วัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ตลอดเวลา ทำให้บริษัทฯไม่สามารถปรับราคาขายได้ทันกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ มีผลให้ราคาขายถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพียง
ร้อยละ 17.68 โดยเฉพาะน้ำม้นปาล์มบรรจุขวด ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมจากกรมการค้าภายใน
สำหรับบริษัทย่อย (UPOIC) นั้น ผลกระทบจากการนำน้ำมันปาล์มมาใช้กับไบโอดีเชล ทำให้ราคาเฉลี่ยซื้อผลปาล์มสดของบริษัทฯในปี
2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 69.5 ทำให้บริษัทย่อยต้องลดปริมาณการซื้อผลปาล์มสดลงถึงร้อยละ 71.2 มีผลให้ผลปาล์มสดที่เข้าสู่กระบวน
การผลิตลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 35.1 โดยมีสัดส่วนการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 16 และ 84
ของผลปาล์มสดที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ปี 2549 สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 36 และ 64 อย่างไรก็ตามการลดปริมาณผลปาล์มที่ซื้อจากภายนอก
ลง มีผลทำให้สัดส่วนของต้นทุนขายเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายของบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 66.6 ในปี 2549 เป็น 50.01 ในปี 2550
จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2550 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 180.84 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 48.09 ล้านบาท คิดเป็น ลดลงร้อยละ 21.01 และทำให้อัตรากำไรสุทธิในปี 2550 เท่ากับ ร้อยละ 2.74 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่
ร้อยละ 4.32
สำหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สำคัญอื่นๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท (2550)

1,185.6 ล้านบาท

5,421.9 ล้านบาท
บริษัทย่อย

บริษัทฯ

รายได้จากการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1,312.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.79 เนื่องมาจากรายได้จากการขายในส่วน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,309.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.81 โดยมาจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73 และราคาขายถัวเฉลี่ยต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.08
ในส่วนของรายได้จากการขายของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 3.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.29 เนื่องมาจากรายได้จากการขายภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่ารายได้จากการขายต่างประเทศจะลดลง ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 8.91 เมื่อเทียบกับปี 2549 ส่งผลกระทบกับรายได้จากการส่งออกของบริษัทย่อย 2 บริษัท ซึ่งมีสัดส่วน
การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 35.01 และ 88.66 ของรายได้จากการขายทั้งหมด

รายได้อื่น : ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ จำนวน 60.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
0.91 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้น 9.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.79 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ จำนวนเงิน 4.96 ล้านบาท โดยสาเหตุมาจาก
บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.82 ล้านบาทและกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร 1.01 ล้านบาท
ในส่วนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 4.17 ล้านบาท มาจาก
• รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจำนวน 2.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสำรองมูลค่าอะไหล่เครื่องจักรคงเหลือ ณ สิ้นปี
2548 และจากการตรวจสอบของบริษัทฯ พบว่าอะไหล่ดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้
• รายได้จากการขายเศษวัสดุจำนวน 1.93 ล้านบาท
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนขาย : ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 85.77 ของรายได้จากการขาย ในขณะที่ปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 82.23
ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันปาล์มดิบของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.92 และแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นราคาขายของผลิตภัณฑ์ทั้งกลุ่มน้ำมันพืชและกลุ่ม
เนยเทียมมาตลอดแต่ก็ไม่ทันกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ทำให้ต้นทุนขายในส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.76 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 92.58
ในปี 2550
ในทางตรงกันข้ามกับบริษัทย่อย การที่นำ้ มันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้น มีผลให้ราคาขายถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46.0 ในขณะที่บริษัทย่อยลด
สัดส่วนการซื้อผลปาล์มสดจากภายนอกลงถึงร้อยละ 71.2 จึงทำให้ต้นทุนขายของบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 66.6 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 50 ในปี
2550
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 615.09 ล้านบาท เทียบกับ 592.17
ล้านบาท ในปี 2549 เพิ่มขึ้น 22.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.87 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัท 36.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.21
เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทย่อย นอกจากนั้นบริษัทฯ
มีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็นร้อยละ 8.83 ในปี 2550 (2549 : ร้อยละ 4.23) ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย
ดอกเบี้ยจ่าย : ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่าย 62.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.50 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.85
ในจำนวนเงินดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯที่ลดลง 1.99 ล้านบาท และของบริษัทย่อยลดลง 0.51 ล้านบาท แม้ว่าในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อย
จะมีเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น แต่อัตราดอกเบี้ยในปี 2550 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2549 จึงมีผลให้จำนวนเงินดอกเบี้ยจ่ายลดลง

กำไร
กำไรขั้นต้น : จากการที่รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.79 ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในอัตราถึงร้อยละ 30.17
เมื่อเทียบกับ ปี 2549 จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.23 ในปี 2550 (2549 : ร้อยละ 17.77)
กำไรจากการดำเนินงาน : การที่อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 3.54 ในขณะที่ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารก็ลดลงในอัตราร้อยละ 3.87 แต่กำไรจากการดำเนินงานลดลงถึง 43.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.65 เมื่อเทียบกับปี 2549
มีสาเหตุมาจากในปี 2549 บริษัทย่อยมีรายการโอนกลับสำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเป็นรายได้อื่น จำนวน 28.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสำรองมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2548 ที่มีราคาต่ำกว่าตลาด ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษทั และบริษัทย่อยลดลงเป็น
ร้อยละ 5.55 ในปี 2550 (2549 : ร้อยละ 7.74)
กำไรสุทธิ : จากการที่ อัตรากำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ลดลงด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อย
มีกำไรสุทธิลดลง 48.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.01 และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 2.71 (2549 : ร้อยละ 4.26)

อัตราการจ่ายเงินปันผล : ในปี 2550 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นร้อยละ

90.91 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2549 ซึ่งมีการจ่ายจากผลดำเนินงานของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.85
ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละ
ปี อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2550 บริษัทฯไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
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ในส่วนของบริษัทย่อยนั้น ในปี 2550 มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด 6 เดือนหลังของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท
รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2549 อัตราหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3 บาทคิดเป็นร้อยละ
65.79 ของกำไรสุทธิ
นอกจากนี้ในระหว่างปี 2550 บริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงวด 9 เดือนของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 3
บาท
มูลค่าตามบัญชี (คำนวณจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ
2.02 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสุทธิ 820.00 ล้านหุ้น) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 ที่มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
เท่ากับ 2.04 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสุทธิ 816.65 ล้านหุ้น) ซึ่งเนื่องมาจากกำไรสุทธิในปี 2550 ลดลง และจำนวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก บริษัทฯได้มีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนทั้งหมดแล้ว ในระหว่างปี 2549 ทำให้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในปี 2550 มีปริมาณมากกว่าปี 2549

2. ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมมูลค่าเท่ากับ 4,333.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 766.29 ล้านบาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.48 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 326.21
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.63 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.10 ทั้งนี้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ จำนวนเงิน 82.65
ล้านบาท เนื่องมาจากการรับโอนเงินชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้าในวันทำการสุดท้ายของสิ้นปีที่แล้ว ประมาณ 40 ล้านบาท
ในขณะที่บริษัทย่อยลดลง 35.02 ล้านบาท เนื่องมาจากการจ่ายค่าเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงาน
และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
• ลูกหนี้การค้า : ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ เป็นจำนวนเงิน 985.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.75 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 ซึ่งมียอดสุทธิ
586.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.44 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทฯ โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น จากการที่ราคาขายต่อหน่วยปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามการปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบ
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาลูกหนี้การค้าของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า จะมีสัดส่วนอยู่ในระดับสูงถึง
ร้อยละ 99.36 ของลูกหนี้การค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าบริษัทฯได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้สูงถึงร้อยละ 91.71
ของลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน และลูกหนี้เช็คคืน
• สินค้าคงเหลือ : ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ 1,029.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.77
ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับปี 2549 จำนวนเงิน 851.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.86 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น
178.84 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทฯเพียง 3.72 ล้านบาท ในส่วนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 175.12 ล้านบาท ทั้งนี้มี
สาเหตุเนื่องมาจากบริษัทย่อยได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีฤดูกาลผลิตอยู่ในช่วงสิ้นปี ทำให้มีปริมาณสินค้า
คงเหลือเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับปี 2549
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• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 9.7 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้น
ของบริษัทย่อย ซึ่งมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน จำนวนเงิน 3.63 ล้านบาท และเงินมัดจำการซื้อเครื่องจักร เพื่อขยาย
กำลังการผลิตของโรงงาน จำนวนเงิน 9.98 ล้านบาท
• เงินลงทุนระยะยาวอื่น : ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง 8.55 ล้านบาท เนื่องจากราคา
ตลาดของหลักทรัพย์ที่มีเพื่อขายมีราคาปรับตัวสูงขึ้น บริษัทย่อยจึงได้มีการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป โดยมีกำไรจาก
การขายเป็นจำนวนเงิน 0.24 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในรายได้อื่นๆ
• ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ : ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิของ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
เพิ่มขึ้น 215.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.03 เมื่อเทียบกับปี 2549 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากการซื้อเครื่องจักรในโครงการขยายกำลังการผลิตซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการปลูกปาล์มทดแทนต่อเนื่องจาก
ปีก่อน
• ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน : ณ สิ้นปี 2550 ลดลง 52.69 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทย่อยได้นำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานของบริษัทย่อยเอง

3. แหล่งที่มาของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น 1,978.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.66

ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สิน จำนวน 2,354.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.34 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งในจำนวนหนี้สินดังกล่าว
มาจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร จำนวน 1,706.93 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 72.49 ของหนี้สินรวม โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 1,574.00 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 66.85 ของหนี้สินรวม และเป็นเงินกู้ระยะยาวจำนวน 132.93 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.65 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรา
ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.19 เท่า โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ :-

• ส่วนผู้ถือหุ้น : ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 27.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.39 ซึ่งมาจาก
กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย
• หนี้สิน : ณ สิ้นปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ดังนี้
(ก) เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร 1,574.00 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนดังกล่าว ไม่มีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น นอกจาก
Negative Pledge โดย
- จำนวนเงิน 467 ล้านบาท เป็นเงินกู้ของบริษัทย่อย
- จำนวนเงิน 1,010 ล้านบาทเป็นส่วนของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 96.12 เนื่องมาจากการที่ราคาวัตถุดิบ
ปรับตัวสูงขึ้น มีผลให้บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า
(ข) หนี้สินระยะยาวจำนวนเงิน 132.93 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
- จำนวนเงิน 61.86 ล้านบาท เป็นของบริษัทย่อย ซึ่งค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่เป็น
โรงงานแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยเอง และไม่มีเงื่อนไขของหนี้สินต่อการกู้ยืม (covenant) บริษัทย่อยได้กู้เงินดังกล่าว
จากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นสกุลเงินบาท ครบกำหนดชำระในปี 2552 โดยมีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน
อัตราดอกเบี้ย MLR
- จำนวนเงิน 71.07 ล้านบาท เป็นของบริษัทย่อย ซึ่งค้ำประกันโดยบริษัทฯ และมีเงื่อนไขและข้อจำกัดบาง
ประการต่อการกู้ยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เงินกู้ดังกล่าวเป็นสกุลเงิน
บาท ครบกำหนดชำระในปี 2553 โดยมีการชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือนพร้อมดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ THBFIX
บวกด้วยอัตราคงที่
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สภาพคล่องทางการเงิน
ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2549 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 130.83
ล้านบาท จาก 195.38 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 326.21 ล้านบาท ในปี 2550 โดยมีปัจจัยที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน: ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 43.77 ล้านบาท
ในขณะที่ ปี 2549 มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 467.65 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิลดลง
ในขณะที่บริษัทมีลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อราคาขายต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น
มีผลให้รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จากสินค้าที่มีฤดูกาลผลิตในช่วงสิ้นปี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน: ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 208.61 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2549 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 405 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ในปี 2549 บริษัทย่อยมีการลงทุนในสถาบันการเงินที่มี
ระยะเวลาการฝากยาว แต่ในปี 2550 ไม่มีการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากเงินลงทุนระยะสั้นให้ผลตอบแทนดีกว่า
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน: ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 383.22 ล้านบาท
ในขณะที่ ปี 2549 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 135.82 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯมีการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสินค้าและลูกหนี้การค้า เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัว มีผลกระทบต่อราคาขายที่ปรับต้วเพิ่มขึ้น
ด้วย นอกจากนั้นบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลปันผลระหว่างกาลในปี 2550 เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน : ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วน 1.07 เท่า (2549 : 1.2 เท่า) เนื่อง
มาจากบริษัทย่อยลงทุนในอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงาน และในระหว่างปี 2550 บริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเป็นจำนวนเงินมากกว่าปี 2549 ทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อหนี้สินหมุนเวียน: บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2549 คือ 0.59 เท่า
อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม: บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวมลดลงเป็นร้อยละ 4.58 ในปี 2550
(2549 : ร้อยละ 6.63) เนื่องจากผลกำไรสุทธิที่ลดลงถึงร้อยละ 21.01 ในขณะที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.48
อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น: บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเป็นร้อยละ 9.20 ในปี 2550
(2549 : ร้อยละ 12.44) ทั้งนี้เนื่องจากผลกำไรสุทธิที่ลดลง ในขณะที่บริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น: บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 1.19 เท่า ในปี 2550 (2549 : 0.83 เท่า) เนื่องจากบริษัทมี
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า: ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า เท่ากับ 8.38 เท่า
(2549 : 8.72 เท่า) ส่งผลให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 43 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2549 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 41 วัน
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อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าสำเร็จรูป: ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าสำเร็จรูป เท่ากับ 13.19
เท่า (2549 : 10.93 เท่า) ส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 27 วัน (2549 : 33 วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า: ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 21.98 เท่า
(2549 : 23.90 เท่า) มีผลให้ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16 วัน (2549 : 15 วัน)

4. รายจ่ายลงทุน
ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตของโรงงานต่างๆ ดังนี้
บริษัท
• โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดตรัง (โครงการต่อเนื่องจากปี 2549)
• โครงการนำระบบการจัดการทะลายปาล์มเปล่า (EFB Treatment System) มาใช้ เพื่อเป็นการลดอัตราการสูญเสียของน้ำมันปาล์ม
ที่ติดไปกับทะลายปาล์มเปล่าที่ไม่ใช้แล้ว (โครงการต่อเนื่องจากปี 2549)
• โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (โครงการใหม่เริ่มก่อสร้างปี 2550)

บริษัทย่อย
• โครงการเพาะพันธุ์เมล็ดปาล์ม ของบริษัทย่อยที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว คาดว่าจะเริ่มให้ผลผลิตได้ในปี 2557
• โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดกระบี่ (โครงการต่อเนื่องจากปี 2549)
• โครงการนำระบบการจัดการทะลายปาล์มเปล่า (EFB Treatment System) มาใช้ เพื่อเป็นการลดอัตราการสูญเสียของน้ำมันปาล์ม
ที่ติดไปกับทะลายปาล์มเปล่าที่ไม่ใช้แล้ว (โครงการต่อเนื่องจากปี 2549)
• โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและจากเชื้อเพลิงชีวมวล (โครงการใหม่เริ่มก่อสร้างปี 2550)
• โครงการปลูกปาล์มทดแทนของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง และมีระยะเวลายาวถึง 10 ปี บริษัทย่อย ได้เริ่มโครงการดัง
กล่าวตั้งแต่ปี 2544 และมีการปลูกปาล์มทดแทนปีละ ประมาณ 450 เฮกตาร์ ต้นปาล์มที่ปลูกใหม่จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ปี
และให้ผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ปีขึ้นไป
• โครงการขยายกำลั ง การผลิ ต ของโรงงานผลิ ต พื ช ผั ก ผลไม้ บ รรจุ ภ าชนะผนึ ก ที่ จั ง หวั ด นครปฐมและลำปาง
(โครงการต่อเนื่องจากปี 2549)
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นโครงการปลูกปาล์มทดแทน

แผนรายจ่ายลงทุน
โดยส่วนใหญ่ แผนรายจ่ายลงทุนในปี 2551 จะเกิดจากโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 นอกจากนี้ ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
มีแผนลงทุนต่อเนื่องสำหรับโครงการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism:
CDM) เพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำหรับโครงการใหม่ ที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างในปี 2551 คือ โครงการขยายกำลังการผลิตในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันพืชที่จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งหมด 3 แผนก ได้แก่ แผนกกลั่นน้ำมัน แผนกแยกส่วนน้ำมัน และแผนกบรรจุภัณฑ์ ด้วยเงินลงทุนประมาณ 220 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิด
ดำเนินการได้ในปลายปี 2552

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยยังคงขึ้น
อยู่กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และผลผลิตของวัตถุดิบที่ออกสู่ตลาดในแต่ละฤดูกาล นอกจากนี้สำหรับบริษัทแล้ว
ยังขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนการผลิตของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ โดยราคาน้ำมันปาล์มจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณผลผลิตปาล์มสดและราคาตลาดโลกที่ไม่แน่นอน การปรับตัวสูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2550
ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 34 บาท/กิโลกรัมในเดือนธันวาคม บริษัทจึงต้องคาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มให้ใกล้เคียง
มากที่สุด โดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและสินค้า
สำเร็จรูป ซึ่งบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ได้ตามความผันผวนของต้นทุนวัตถุดบิ เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม ประกอบกับ การถูกควบคุมราคาน้ำมันพืชสำเร็จรูปโดยกรมการค้าภายใน โดยเฉพาะน้ำมันพืชที่มีขนาดบรรจุต่ำกว่า 5 ลิตรลงมา
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต นอกเหนือจากปัจจัยทางธรรมชาติแล้ว การเปิดเสรีนำเข้าน้ำมันปาล์ม
ตามเงื่อนไขของ AFTA ยังนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม หากมีการเปิดเขตการค้าเสรี AFTA อย่างจริงจัง
ผู้ได้รับผลกระทบมากที่สดุ คือ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เนื่องจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยในปัจจุบัน อยู่ในลักษณะตั้งรับเพื่อปรับตัวให้สามารถ
แข่งขันด้านต้นทุนผลิต ซึ่งต้นทุนผลิตของไทยยังสูงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ในขณะที่น้ำมันปาล์มเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมการนำเข้า เพื่อให้ความคุ้มครอง
หลักแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับของมาเลเซีย
ทั้งนี้การเปิดเสรี AFTA ส่งผลให้มีการปรับลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้กำหนด
แนวทางการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนภายใต้ข้อตกลงการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
นอกจากนี้ ในอนาคตปาล์มน้ำมันยังจะมีบทบาทสำคัญในการใช้ผลิตไบโอดีเซล ซึ่งหากผสมน้ำมันปาล์มกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่เหมาะสม
สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลลงได้ โดยคาดว่าไบโอดีเซลจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญในอนาคต และการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการ
นำเข้าและส่งออกน้ำมันปาล์ม ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเช่นเดียวกัน

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท

ปี 2550
1,400,000 บาท
1,660,000 บาท

ปี 2551
1,510,000 บาท
1,870,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบกิจการที่ได้รับ
BOI เพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2551 เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท สำหรับบริษัท และ
220,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย 2 บริษัท
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ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2550 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกดังนี้

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
CIMB-GK SECURITIES PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
บริษัท เกษตรสมุทร จำกัด
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA
นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
42.11
20.00
12.30
7.48
1.98
0.93
0.85
0.64
0.49
0.37

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ :
1
บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
ลำดับ
1

2
3

ชื่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
(มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัทกาลาทีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด โดยมีสิทธิออกเสียงร้อยละ
75.324 ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวมีนาย วัง ต้า เลียง และภรรยา ถือหุ้นร้อยละ 50.70
นาย วัง ชาง ยิง ร้อยละ 34.47 และนางสาว วัง ยี ลิง ร้อยละ 14.83)
นาย วัง ต้า เลียง (ถือหุ้นในบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 0.34)
นาย วัง ชาง ยิง (ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

50.71

24.50
24.50

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และดูแลงานด้านการตลาด
ของบริษทั ย่อย โดยเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียชือ่ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ถือหุ้นโดยรวมในสัดส่วน
ร้อยละ 61.48 โดยเป็นการถือหุ้นทางตรงจำนวนร้อยละ 57.31 และทางอ้อมจำนวนร้อยละ 4.17

2
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Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 Lam Soon Cannery Pte. Ltd.
มีผู้ถือหุ้นดังนี้
3

ลำดับ
1
2
3
4
หมายเหตุ

ชื่อผู้ถือหุ้น
Galatea Sdn Bhd.
Whang Shang Ying
Whang Yee Ling
Chen Mu Hsien
รวม

ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว
38.90
29.18
27.20
4.72
100.00

Galatea Sdn Bhd. ถือหุ้นโดย นายวัง ต้า เลียง และ ภรรยา ร้อยละ 54.38, นายวัง ชาง ยิง ร้อยละ 30.78,
นางสาว วัง ยี ลิง ร้อยละ 13.24, และ Lam Soon Properties Sdn. Bhd. ร้อยละ 1.60
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริษัท

1. นายวัง ต้า เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
5. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
9. นายอำพล สิมะโรจนา

- คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

- คณะกรรมการกำหนดค่
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1 รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

- คณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์

หลังจากที่กรรมการอิสระชุดเก่าได้ลาออกไป คณะกรรมการยังไม่
มีมติการแต่งตั้งกรรมการอิสระชุดใหม่ในคณะกรรมการชุดย่อยนี้

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการจึงมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านทำหน้าที่สรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อพิจารณา โดยคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารต้องมีลักษณะไม่ต้อง
ห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ไม่มีการกำหนดจำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
และมีวิธีการแต่งตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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3. จำนวนครั
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2550 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยมีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายวัง ต้า เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
5/11
4/4

(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10/8/50)

3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

5/5

(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14/6/50)

4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

5/5

(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14/6/50)

5. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

3/7

(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25/4/50)

6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอำพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

8/11
11/11
11/11
11/11

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 4 ท่าน
1. นายมีชัย วีระไวทยะ

3/3

(ลาออกเมื่อวันที่ 16/3/50)

2. นายสงคราม กระจ่างเนตร์

3/3

(ลาออกเมื่อวันที่ 16/3/50)

3. นางศรุดา แจ้งศิริเจริญ

3/3

(ลาออกเมื่อวันที่ 16/3/50)

4. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

3/3

(ลาออกเมื่อวันที่ 16/3/50)

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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4. รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายวัง ต้า เลียง
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
5. นายอำพล สิมะโรจนา
7. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน์
8. นางรุ่งนภา พนมเชิง
9. นายคมกฤส ศิริวงศ์ไพรัช
10. นางสาววินิตา ปุรผาติ

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายขาย Wholesale
ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม
ผู้จดั การฝ่ายขาย Modern Trade
ผู้จัดการฝ่ายขาย Food Solution

5. ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
1. นาย วัง ต้า เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
81 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.34
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
2 บริษัท
- กรรมการ
-0- บริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
เป็นบิดาของนายวัง ชาง ยิง
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley, U.S.A
ประสบการณ์
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
Group Managing Director of the Lam Soon Group for Singapore, Malaysia and Thailand.
Independent Director of G.K. Goh Holdings Limited, a public listed company in Singapore
ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers’ Association
รองประธาน The Public Service Commission of Singapore.

หมายเหตุ :

ประสบการณ์ในปัจจุบัน

ประสบการณ์ในอดีต
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

67 ปี
ไม่มี
-0- บริษัท
1 บริษัท
ไม่มี
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology
London University, ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จ. ลพบุรี
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแห่งชาติ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

61 ปี
ไม่มี
-0- บริษัท
3 บริษัท
ไม่มี
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 89/2007
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หมายเหตุ :

ประสบการณ์ในปัจจุบัน

ประสบการณ์ในอดีต
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

59 ปี
ไม่มี
-0- บริษัท
1 บริษัท
ไม่มี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
University of Akron, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 7/2001 (สมาชิกอาวุโส)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาณภาคย์ จำกัด
กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการอาชีพ ในสังกัดสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
5. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ
กรรมการอิสระ
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

51 ปี
ไม่มี
-0- บริษัท
1 บริษัท
ไม่มี
ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์
กรรมการอิสระ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการใน
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
Barrister-at–law of the Lincoln’s Inn, London
ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจำมลรัฐซาบาห์และซาราวัก

หมายเหตุ :

ประสบการณ์ในปัจจุบัน

ประสบการณ์ในอดีต
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
Non-Independent Non-Executive Director, Hap Seng Plantations Holdings Brehad
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทำงาน ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
6. นาย วัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ
47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0- บริษัท
- กรรมการ
2 บริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
เป็นบุตรชายของนายวัง ต้า เลียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง สิงคโปร์ จำกัด
กรรมการอิสระ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผู้จัดการ
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

หมายเหตุ :

ประสบการณ์ในปัจจุบัน

50 ปี
ร้อยละ 1.98
-0- บริษัท
2 บริษัท
ไม่มี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 36/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีต
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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ประสบการณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
กรรมการ บริษัท พันธ์ศรีวิวัมน์ จำกัด
กรรมการ บริษัท พันธ์ศรี จำกัด
กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
กรรมการ บริษัท เรกคิทท์ แอนด์โคลแมน (ประเทศไทย) จำกัด
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อาย ุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

49 ปี
ร้อยละ 0.001
-0- บริษัท
2 บริษัท
ไม่มี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 36/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล จำกัด
กรรมการ บริษัท พันธ์ศรีวิวัมน์ จำกัด
กรรมการ บริษัท พันธ์ศรี จำกัด
กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
หมายเหตุ :

ประสบการณ์ในปัจจุบัน

ประสบการณ์ในอดีต
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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9. นายอำพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

51 ปี
ร้อยละ 0.02
-0- บริษัท
1 บริษัท
ไม่มี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 37/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์
กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล จำกัด
ผู้จัดการส่วน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกล๊าส จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายขาย Wholesale
อายุ
48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

หมายเหตุ :

ประสบการณ์ในปัจจุบัน

ประสบการณ์ในอดีต
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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11. นางรุ่งนภา พนมเชิง
ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม
อายุ
49 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
12. นายคมกฤส ศิริวงศ์ไพรัช
ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade
อายุ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

35 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการขาย กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท เอสซีจอห์นสันแอนด์ซัน จำกัด
Sr. Customer Development Manager บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
13. นางสาววินิตา ปุรผาติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย Food Solution
อายุ
37 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายขาย Food Solution บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
National Sales Manager – Key Accounts & Direct Accounts – Food Services บริษัท เนสเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

ประสบการณ์ในปัจจุบัน

ประสบการณ์ในอดีต
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550
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6. จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทถืออยู่ในปีที่ผ่านมา
จำนวนหุ้นที่ถือ

จำนวนหุ้นที่ถือ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ณ 31 ธันวาคม 2549

ในระหว่างรอบปีบัญชี

จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2550

2,758,000

-

2,758,000

2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

N/A

N/A

-

3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

N/A

N/A

-

4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

N/A

N/A

-

5. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

N/A

N/A

-

-

-

-

16,230,800

-

16,230,800

9,140

-

9,140

9. นายอำพล สิมะโรจนา

200,000

-

200,000

10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน์

924,500

(924,000)

500

11. นางรุ่งนภา พนมเชิง

-

-

-

12. นายคมกฤส ศิริวงศ์ไพรัช

-

-

-

13. นางสาววินิตา ปุรผาติ

-

-

-

กรรมการและผู้บริหาร
1. นายวัง ต้า เลียง

6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550

49
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7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจำนวน 9 ท่านและกรรมการที่ลาออกระหว่างปีจำนวน 4 ท่าน
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,286,390 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ตำแหน่ง

ค่าธรรมเนียมกรรมการ
ปี 2550

1. นายวัง ต้า เลียง

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

441,371

2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

274,019

3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

380,792

4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

380,792

5. ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการอิสระ

323,500

6. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

232,000

7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

กรรมการผู้จดั การ

232,000

8. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

232,000

9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

232,000

1. นายมีชัย วีระไวทยะ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

118,542

2. นายสงคราม กระจ่างเนตร์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

146,458

3. นางศรุดา แจ้งศิริเจริญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

146,458

4. นายฐานทัต พุทธสุวรรณ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

146,458

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 4 ท่าน

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯที่เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
เป็นจำนวนเงิน 2,510,226 บาท
- ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 67,166,440 บาท
หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ได้รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจาก
กรรมการผู้จัดการลงมา

ค่าตอบแทนอื
ตอบแทนอื่น
บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ยกเว้น ค่าตั๋วเครื่องบิน และที่พักสำหรับกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศ
ที่มาประชุม ส่วนผู้บริหารจะมี รถประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำปหน่ง ค่ารักษาพยสบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ และการทำประกัน Director
Liability สำหรับกรรมการและผู้บริหาร
สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ผู้บริหารของบริษัทได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ ยกเว้น 2 ท่านคือ นาย วัง ต้า เลียง
และ นาย วัง ชาง ยิง ไม่ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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8. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายชื่อบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัท

รายชื่อกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บมจ.

บมจ.

(บริษัท ล่ำสูง

สหอุตสาหกรรม

อาหารสากล

โฮลดิ้ง จำกัด)

น้ำมันปาล์ม

1. นายวัง ต้า เลียง

X , //

X

2. นายวัง ชาง ยิง

//

//

X, //

/

3. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย

//

//

//

/

4. นายอำพล สิมะโรจนา

//

//

/

5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

//

//

/

//

X

หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้ผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสที่มีการประชุมคณะกรรมการ
3. แจ้งให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ มิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
หลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ผู้บริหารจะได้รับหากมีการฝ่าฝืน
4. ห้ามมิให้ผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

10. การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานแก่ผู้บริหาร และช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งช่วยรักษา
ผลประโยชน์และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ช่วยให้รายงานทางการเงินและรายงานด้านการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ปกป้อง
ทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือรั่วไหล และช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดทำแผน
การตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่บริษัทฯ เพื่อให้เกิดระบบการควบ
คุมภายในที่มีประสิทธิผล และปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
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ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ด้วยจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุม
ภายในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
นอกจากนั้นการทำธุรกรรมกับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทได้มีรายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี ข้อ
6 แล้วเช่นกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างเพียงพอ
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานกับสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และได้มีการรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน

นโยบายจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว โดยที่ประชุม
คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.99 ของกำไรสุทธิ
เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.57 ของกำไรสุทธิ ซึ่งต่ำกว่าปี
2549 อันเนื่องมาจากบริษัทมีโครงการขยายกำลังการผลิต และลงทุนเครื่องจักรทั้งที่โรงงานบางปูและที่ตรัง จึงจำเป็นต้องเก็บเงินบางส่วนไว้ใช้
ในโครงการดังกล่าว
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะทางเศรษฐกิจด้วย
บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัทข้อ 6

ควา
วามจำเป็
มจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว
น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มและแผนกผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมของบริษัท ซึ่งบริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา และเป็นคู่ค้าที่ดี ประกอบกับปริมาณน้ำมันปาล์ม
ดิบในประเทศบางฤดูกาลมีไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำมันปาล์มดิบของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม และการนำเข้าต้องขออนุมัติจากภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯจึง
มีความจำเป็นต้องซื้อน้ำมันปาล์มดิบจาก UPOIC
นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศให้กับบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ผลิตผัก
ผลไม้กระป๋อง และน้ำผลไม้ ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย เนื่องจากบริษัท และ UFC มีช่องทางการจัดจำหน่ายเดียวกัน

มาตรการหรื
าตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
ในปี 2550 บริษัทมีการซื้อน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบจาก บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม คิดเป็น ร้อยละ 16.85 ของ
การซื้อน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบทั้งหมด ซึ่งเป็นราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ไม่มีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขาย
น้ำมันปาล์มดิบ และเป็นไปตามประเพณีของการทำธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท และ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เป็นผู้อนุมัติการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ
ให้แก่ บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอ้างอิงกับการซื้อจากผู้ขายรายอื่นๆ
ในส่วนของสินค้า UFC นั้น บริษัทซื้อสินค้าจาก UFC ในราคาที่บริษัทขาย หักด้วยกำไรส่วนเพิ่มคงที่ โดยมีการคำนวณกำไรส่วนเพิ่มคงที่
มาจากค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขายสินค้าของ UFC

แนวโน้
แน
วโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทได้มีการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ก่อนที่บริษัทฯจะเข้ามาถือหุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บมจ.
สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดยบริษัทมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ
ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวจึงเป็นไปค่อนข้างลำบาก อย่างไรก็ตามบริษัทมีการซื้อน้ำมันปาล์มในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจาก
ผู้ขายรายอื่น
ในส่วนของ UFC นั้น บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ ทั้งนี้เนื่องจากทำให้ต้นทุนการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทลดลง

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550

53

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไม่มีคดีทางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- ไม่มี -

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550

54

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
- ไม่มี -

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550

55

งบการเงิน

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550

56

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2550 และ 2549

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
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 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธรี าคาทุน โดยบริษทั ฯได
ปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน เพื่อสะทอน
ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว

ทิพวัลย นานานุวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ : 28 กุมภาพันธ 2551

-2-

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550

2549

326,211,968
-

195,378,573
83,206,851

138,791,918
-

56,143,964
-

6, 7
7

1,826,317
985,817,364
987,643,681

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

91,084
938,700,374
938,791,458

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

6
8

1,029,984,529
43,541,652

851,147,772
33,841,812

355,861
516,737,902
13,169,775

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

2,387,381,830

1,752,216,459

1,607,846,914

1,124,316,351

6,607,732
1,651,022,441

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

1,133,765,725
857,835
430,119,770

1,133,745,725
655,852
441,054,335

56,794,335
221,083,790
10,513,471
1,946,021,769
4,333,403,599

109,481,612
900,000
239,804,050
14,488,464
1,814,899,917
3,567,116,376

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใช
คาความนิยมในการรวมกิจการ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

9
10
11
12
13

442,184
1,565,185,514
3,173,032,428

636,038
1,576,091,950
2,700,408,301

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินปนผลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2550

2549

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

14

1,574,000,061

851,574,193

1,010,000,000

515,000,000

6

281,119
317,854,606
318,135,725
-

197,639,544
197,639,544
-

91,585,947
220,919,330
312,505,277
530,591

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

6

1,963,803
15

1,638,997

-

56,320,000
30,030,926

124,232,000
30,217,811

25,570,450

69,650,000
25,433,379

24,223,718
81,303,619
24,786,678
127,658,460
257,972,475

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

9,201,465
45,781,906
24,786,678
68,383,929
148,153,978

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

2,238,422,990

1,458,688,918

1,498,399,293

1,026,679,480

7,374,381
15
16
17

-

76,613,000
20,468,000
11,727,419
116,182,800
2,354,605,790

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

6,139,850
11,727,419
17,867,269
1,516,266,562

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

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน

19
10
18

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

2550

2549

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

241,970,265
5,269,100

241,970,265
5,269,100

241,970,265
5,269,100

241,970,265
5,269,100

-1,154,519

-2,630,824

-642,165

-844,148

102,428,597
482,967,125
1,651,480,568
327,317,241
1,978,797,809

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

82,000,000
508,168,666
1,656,765,866
1,656,765,866

82,000,000
520,301,612
1,668,696,829
1,668,696,829

4,333,403,599
0

3,567,116,376
0

3,173,032,428
0

2,700,408,301
0

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาสินคา
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาความนิยมตัดจําหนาย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

2550

2549

6,607,503,431
60,437,869
6,667,941,300

5,295,023,121
28,022,720
51,311,754
5,374,357,595

5,889,714,338
113,357,555
34,073,818
6,037,145,711

4,453,011,555
43,895,222
29,110,783
4,526,017,560

5,667,418,538
615,090,741
18,720,259
6,301,229,538
366,711,762
-62,483,071
-64,642,787
239,585,904
-58,744,190
180,841,714

4,353,870,769
592,171,343
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

5,452,501,584
390,817,415
5,843,318,999
193,826,712
-32,758,193
-9,201,465
151,867,054
151,867,054

3,908,004,849
354,624,976
11,339,893
4,273,969,718
252,047,842
-34,746,170
-40,138,024
177,163,648
177,163,648

0.22

0.28

0.19

0.22

820,000,000

816,651,972

820,000,000

816,651,972

22

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไรสุทธิ
ปรับรายการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาความนิยมตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาตัดจําหนายสินคาเสื่อมคุณภาพ
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

2550

2549

180,841,714

228,930,380

151,867,054

177,163,648

141,248,957
18,720,259
-4,580,269
-34,924,896
37,592,014
1,720,000
6,695,427
3,333,460
-238,400
126,483
58,744,190

136,401,236
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

50,298,866
-130,580
-590,449
6,695,427
-113,357,555
-1,025,370
-105,925
-

47,173,172
11,339,893
2,149,520
78,629
3,559,427
-43,895,222
-11,382
-23,889
-

409,278,939

420,117,504

93,651,468

197,533,796

359,914
-394,827,032
-175,769,198
-9,910,436
3,974,993

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

875,266
-398,083,403
-3,125,861
304,342
193,854

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

281,119
120,185,600
2,652,815
-43,773,286

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

-16,030,884
93,129,283
-28,612,111
-257,698,046

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

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากประจําธนาคารที่ถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใชลดลง
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
ชําระคืนเจาหนี้เชาซื้อ
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
เงินสดจายระหวางปสําหรับ :ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย :ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
ซื้ออุปกรณตามสัญญาเชาทางการเงิน
โอนที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานเปนที่ดินเพื่อใชใน
การพัฒนาโครงการ
โอนอุปกรณไปบัญชีสินคาคงเหลือ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2550

2549

83,206,851
900,000

-83,206,851
-

-

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)
-

-

-20,000
-306,011,061
2,705,174
10,610,000
-208,609,036

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

-79,482
-20,000
113,357,555
-36,126,696
1,303,127
78,434,504

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

722,425,868
-154,523
-129,439
-124,232,000
-214,694,189
383,215,717
130,833,395
195,378,573
326,211,968

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

495,000,000
530,591
-106,166
-69,650,000
-163,862,929
261,911,496
82,647,954
56,143,964
138,791,918

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

62,868,992
74,804,476

64,381,134
47,065,219

32,181,434
24,790,739

34,722,687
24,245,077

10,204,536
9,467,623

9,595,729
-

65,000
7,885,013

4,434,651
-

52,687,277
5,734,677

-

-

-

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ปรับปรุงสํารองหุนทุนซื้อคืน
จําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

18
19
19
25

18
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

241,970,265
241,970,265

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

ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นใน
เงินลงทุน
ระยะยาวอื่น
(2,922,391)
291,567
(2,630,824)

5,269,100
5,269,100

(2,630,824)
1,476,305
(1,154,519)

งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารอง
สํารอง
ตามกฎหมาย
หุนทุนซื้อคืน
70,748,216
26,618,806
12,411,785
(26,618,806)
83,160,001
83,160,001
19,268,596
102,428,597

-

ยังไมได
จัดสรร
266,724,549
(12,411,785)
26,618,806
(24,467,943)
228,930,380
485,394,007

หุนทุนซื้อคืน
(26,618,806)
26,618,806
-

485,394,007
(19,268,596)
(164,000,000)
180,841,714
482,967,125

-

สวนของผูถือหุน
สวนนอย
323,455,129
(4,903,212)
318,551,917

รวม
1,728,280,649
291,567
23,583,025
(24,467,943)
228,930,380
(4,903,212)
1,951,714,466

318,551,917
8,765,324
327,317,241

1,951,714,466
1,476,305
(164,000,000)
180,841,714
8,765,324
1,978,797,809

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - หลังการปรับปรุง
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ปรับปรุงสํารองหุนทุนซื้อคืน
จําหนายหุนทุนซื้อคืน
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - หลังการปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - หลังการปรับปรุง
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

18
19
19
25

4

25

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

สวนเกินทุน
หุนซื้อคืน
8,304,881

ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นใน
เงินลงทุน
ระยะยาวอื่น
(2,922,391)

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารอง
สํารอง
ตามกฎหมาย
หุนทุนซื้อคืน
70,748,216
26,618,806
26,618,806
(26,618,806)
-

ยังไมได
จัดสรร
266,724,549

หุนทุนซื้อคืน
(26,618,806)

รวม
1,404,825,520

85,514,336
352,238,885
(11,251,784)
26,618,806
(24,467,943)
177,163,648
520,301,612

(26,618,806)
26,618,806
-

87,638,170
1,492,463,690
(45,591)
23,583,025
(24,467,943)
177,163,648
1,668,696,829

820,000,000
820,000,000

241,970,265
241,970,265

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

2,123,834
(798,557)
(45,591)
(844,148)

70,748,216
11,251,784
82,000,000

820,000,000

241,970,265

5,269,100

(2,630,824)

82,000,000

-

486,554,008

-

1,633,162,549

820,000,000
820,000,000

241,970,265
241,970,265

5,269,100
5,269,100

1,786,676
(844,148)
201,983
(642,165)

82,000,000
82,000,000

-

33,747,604
520,301,612
(164,000,000)
151,867,054
508,168,666

-

35,534,280
1,668,696,829
201,983
(164,000,000)
151,867,054
1,656,765,866

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. ขอมูลทัว่ ไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่
947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) และงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมด
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังนี้ :-

ชื่อบริษัท

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

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

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

2550
รอยละ

2549
รอยละ

2550
รอยละ

2549
รอยละ

2550
รอยละ

2549
รอยละ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาลม
น้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมดิบ

ไทย

69.96

69.96

23

26

1

2

ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนาย
ผักและผลไมกระปอง และเครื่องดื่ม
บรรจุกระปอง

ไทย

96.79

96.79

26

24

10

15
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ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท พันธศรีววิ ัฒน จํากัด

เจาของสวนปาลมน้าํ มัน

ไทย

100

100

ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ปาลมน้าํ มัน

ไทย

50

-

เจาของสิทธิเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ
เจาของสิทธิเขาทําประโยชนใน
เขตปาสงวนแหงชาติ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ผลิตผักและผลไมแชแข็ง

ไทย

58

58

กิจการที่ควบคุมรวมกันกับบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
พันธศรีวิวัฒน จํากัด
บริษัท ประจักษวิวฒ
ั น จํากัด
บริษัท พันธศรี จํากัด

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนียน ฟรอสท จํากัด

ข)

อัตรารอยละ
ของการถือหุน โดยบริษัทยอย
2550
2549
รอยละ
รอยละ

ในระหวางป 2550 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทดังนี้
ในเดือนกุมภาพันธ 2550 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ไดรวมกับ
ผูรวมลงทุนในตางประเทศจัดตั้ง บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด เพื่อผลิตและจําหนายเมล็ด
พันธุปาลมน้ํามัน โดยบริษัทยอยลงทุนในอัตรารอยละ 50 และไดถือเงินลงทุนในบริษัท
ดังกลาวเปนเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและไดรวมงบการเงินของกิจการที่ควบคุม
รวมกันดังกลาวในงบการเงินรวมตามสัดสวนของการควบคุมรวมกัน

ค)

ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินลงทุนใน
บริษัทยอยของบริษัทฯและทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว

ง)

สวนเกินของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่เกินกวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัท
ยอย ณ วันซื้อแสดงไวเปน “คาความนิยมในการรวมกิจการ” ภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียน
ในงบดุลรวม และตัดจําหนายภายในระยะเวลา 20 ปนับจากวันที่ถือหุนของบริษัทยอย
-2-

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ยอยตามวิธีราคาทุน
3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่
62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ก)

มาตรฐานการบัญชีที่มผี ลบังคับใชในปปจจุบัน
ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 4
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 และ 46 ฉบับปรับปรุงใหมไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ข)

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 51

งบกระแสเงินสด
สัญญาเชา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนการกูยืม
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
งบการเงินระหวางกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญากอสราง
สินทรัพยไมมีตัวตน

-3-

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความ
นิยมจากการรวมธุรกิจอีกตอไป แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมและแสดงคา
ความนิยมดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม โดยใหถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอน
หนานี้ บริษัทฯสามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัดจําหนายคาความนิยมแตตอง
ทดสอบการด อ ยค า ของค า ความนิ ย ม โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ง วดป บั ญ ชี แ รกที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2551
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งกําหนดใหเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่มีการควบคุมรวมกันและเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน
ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ
งวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลดลงเปนจํานวน 28.97 ลานบาท (0.04
บาทตอหุน) และ 51.77 ลานบาท (0.06 บาทตอหุน) ตามลําดับ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด
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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
5.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวรวมถึงตนทุนในการผลิตและโสหุยโรงงาน
วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) และจะถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกา ลาสมัย เคลื่อนไหวชา
หรือเสื่อมสภาพ
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5.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่ง
จําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ
สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ข)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานโดยประมาณดังนี้ :ตนทุนสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
เครื่องจักร อุปกรณโรงงานและอุปกรณสวน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
ตนทุนการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันเปนยอดเงินลงทุนในการปลูกตนปาลม ซึ่งตัดจําหนาย
ตามอายุการใหผลผลิตของตนปาลม (25 ป) หรือตามอายุของสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวนที่
เหลืออยูแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาลมซอมและปลูกปาลมเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยว
แลวจะถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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5.7 ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาประเมินลาสุดแลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา
5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.9 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญา
เชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
5.10 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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5.11 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพย
ของบริษัทฯและบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอย
จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรั พย และหากพบวาราคาตามบัญ ชีของ
สินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพย
ลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไร
ขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของ
สินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา)
5.12 ตนทุนการกูยืม
ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูยืมที่นําไปใชในการกอสรางหรือผลิตสินทรัพยไดนําไปรวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค
5.13 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด
หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกิน
มูลคาหุนทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนํา
ผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชี
กําไรสะสม
5.14 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
นอกจากนี้ บริ ษัทฯได บันทึก สํา รองโครงการเงินบํา เหน็จพนัก งาน ซึ่ งประมาณขึ้น โดย
ฝายบริหารโดยคํานึงถึงอายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ
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5.15 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเปนผล
มาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัท
ยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอย
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.16 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษี
อากร
5.17 ตราสารอนุพนั ธ - สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตรา
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
5.18 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ ฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ
ไว
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วของกัน
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ :งบการเงินรวม
2550
2549
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
ขายสินคา
คาเชารับ
รายไดคา ธรรมเนียมการค้าํ ประกันรับ
เงินปนผลรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสินคาและบริการ
รายการธุรกิจกับกิจการทีค่ วบคุมรวมกัน
ของบริษัทยอย
ขายอาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

(หนวย : ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม

-

-

562.1

607.9

ราคาตามทีร่ ะบุในสัญญาขายลวงหนาโดย
ใชราคาตลาด ณ วันนัน้ หรือราคาตลาด
ราคาตลาดหักกําไรสวนเพิ่มคงที่
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตรารอยละ 1.5 ตอปของวงเงินสินเชือ่
ตามอัตราที่ประกาศจาย

-

-

421.4
0.9
2.1
2.7
113.4

300.0
2.1
3.0
43.9

16.9
0.3

16.3
0.7
0.5

-

2.1
-

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอป
ราคาทุน

0.1

-

-

-

ราคาทุน

ยอดคงค างระหว า งบริ ษั ท ฯและกิ จการที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 และ 2549 มี
รายละเอียดดังนี้ :-
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งบการเงินรวม
2550
2549
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
รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

-

-

91,084
91,084

187,071
187,071

997,181
302,846
526,290
452,280
2,278,597
2,278,597
(452,280)
1,826,317

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

91,084
91,084

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)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

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

-

-

345,229
345,229

-

250,859
25,520
276,379

งบการเงินรวม
2550
2549
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
บริษัท สยามยูนิซอน จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด
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
ล่ําสูง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมเงินทดรองรับจากบริษัทยอย
รวมเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

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

10,632
10,632
355,861

276,379

65,938,644 65,938,644
(65,938,644) (65,938,644)

355,861
-

276,379
-

355,861

276,379

-

-

-

-

45,649,471 39,907,621
45,655,357 67,709,210
91,304,828 107,616,831

281,119
281,119
281,119

-

281,119
281,119
91,585,947 107,616,831

-

-

530,591
530,591
530,591

-

คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนเงิน 10.2 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ : 3.6 ลานบาท) (2549 : 12.2 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ : 3.8 ลานบาท)
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอยตาม
มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 27.2
7. ลูกหนีก้ ารคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระได
ดังนี้ :-

อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ไมเกิน 3 เดือน
- 6 - 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
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

งบการเงินรวม
2550
2549

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

1,826,317
452,280
2,278,597
(452,280)
1,826,317

2,196,072
(5,814)
452,280
2,642,538
(452,280)
2,190,258

91,084
91,084
91,084

966,350
966,350
966,350

54,876,561
16,525,974

39,864,722
15,241,246

54,876,561
11,318,422

39,864,722
10,033,694

926,447,472
417,357
1,043,463
20,044,833
1,019,355,660
(33,538,296)
985,817,364
987,643,681

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

879,501,444
417,357
1,043,463
2,933,321
950,090,568
(11,390,194)
938,700,374
938,791,458

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

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล
รวม
หัก : คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2550
2549
506,294,481 353,349,205
329,422,640 376,849,314
107,891,110
73,763,413
127,358
92,315,746
96,453,950
1,040,189,539 896,277,678
(10,205,010) (45,129,906)
1,029,984,529 851,147,772

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
85,353,394
71,509,791
324,172,293 374,425,004
71,949,806
34,576,114
127,358
36,233,684
34,199,765
517,836,535 514,710,674
(1,098,633)
(1,689,082)
516,737,902 513,021,592

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)

ชื่อบริษัท
2550

ทุนชําระแลว
2549

บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 324,050,000
บริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน)
350,000,000
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาเงินลงทุนตาม
สัดสวนการลงทุน
วิธีราคาทุน
2550
2549
2550
2549
รอยละ
รอยละ
(ปรับปรุงใหม)

เงินปนผลรับระหวางป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549

324,050,000

69.96

69.96

748,343,849

748,343,849

113,357,555

43,895,222

350,000,000

96.79

96.79

406,517,756

406,497,756

-

-

113,357,555

43,895,222

1,154,861,605 1,154,841,605

หัก : คาเผื่อการดอยคาของ
มูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
- สุทธิ

(21,095,880)

(21,095,880)

1,133,765,725 1,133,745,725

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีมูลคา
ยุติธรรม ซึ่งคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดทายของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯถืออยู ณ วันสิ้นงวดเปนจํานวน 1,451 ลานบาท
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10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
2550
2549
ตราสารทุน
กองทุนเปดกําไรเพิ่มพูน
กองทุนเปดทีซีเอ็ม หุนทุน
กองทุนเปดเกียรตินาคิน
หุนทุนธนาคารกรุงเทพ
รวม
หัก : ขาดทุนที่ยงั ไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สวนที่เปนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของบริษัทยอย
รวม
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของสวนของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

1,000,000
300,000
200,000
6,482,250
7,982,250
(1,374,518)
6,607,732

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
1,500,000
(642,165)
857,835

1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
(844,148)
655,852

642,165
732,353
1,374,518
(219,999)
1,154,519

844,148
2,553,853
3,398,001
(767,177)
2,630,824

642,165
642,165
642,165

844,148
844,148
844,148
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2549
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจายที่ถอื เปน
ตนทุน
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนที่ดินเพือ่ ใชในการ
พัฒนาโครงการ
โอนเขา(โอนออก)
31 ธันวาคม 2550
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2549
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
คาเสือ่ มราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย/
ตัดจําหนาย
โอนเขา(โอนออก)
31 ธันวาคม 2550
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2549

262,784,761
8,500
-

ที่ดินระหวาง
การพัฒนา

ตนทุนสิทธิการ
เครือ่ งจักรและ
ใชที่ดินปา
อุปกรณ
อาคาร
สงวนและการ
โรงงานและ
และสวน
พัฒนาสวน
ระบบบําบัด
ปาลมน้ํามัน ปรับปรุงอาคาร
น้ําเสีย

เครือ่ ง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครือ่ งจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

อื่น ๆ

รวม

-

445,383,592
-

628,792,777
507,274

1,345,399,857
14,270,754

109,533,420
2,739,416

158,020,432
12,950,596

36,096,803
111,490,651

182,897,817
173,198,837

3,168,909,459
315,166,028

-

(33,935,931)

(421,244)

(11,376,225)

(1,922,756)

(6,282,565)

921,463
-

(100,000)

921,463
(54,038,721)

(43,521,021)

(75,265,421)

52,687,277
(5,734,677)

104,987,896

280,731,233

3,477,910,829

(21,585,630)
-

74,272,907
-

22,611,801

27,842,328

62,063,012

534,624

-

241,207,631

74,272,907

434,059,462

656,721,135

1,410,357,398

110,884,704

164,688,463

-

-

266,547,399
19,087,892

356,609,015
26,538,095

868,567,198
78,263,656

83,262,708
9,633,724

139,268,273
8,874,203

-

-

1,714,254,593
142,397,570

-

-

(29,028,867)
-

(331,488)
(377)

(10,438,478)
(1,378)

(1,918,698)
1,755

(6,282,555)
-

-

-

(48,000,086)
-

-

-

256,606,424

382,815,245

936,390,998

90,979,489

141,859,921

-

-

1,808,652,077

14,487,948
-

-

-

-

1,926,317
-

2,970,659
(1,148,613)

-

-

-

19,384,924
(1,148,613)

14,487,948

-

-

-

1,926,317

1,822,046

-

-

-

18,236,311

31 ธันวาคม 2549

248,296,813

-

31 ธันวาคม 2550

226,719,683

ลดลงระหวางป
31 ธันวาคม 2550
มูลคาสุทธิตามบัญชี

74,272,907

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

177,453,038

273,905,890

472,040,083

18,083,169

22,828,542

104,987,896

280,731,233

1,651,022,441

คาเสื่อมราคาสําหรับป :
2549 (114 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

136,401,236

2550 (122 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

142,397,570

- 16 -

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

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

รวม

ที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

27,938,625
-

249,304,675
206,535

734,597,626
8,232,950
(6,182,666)
11,248,580

30,647,419
1,174,280
(459,632)
-

29,104,025
10,404,359
(4,620,193)
-

18,212,061
19,830,469
(11,455,115)

1,089,804,431
39,642,058
(11,262,491)
-

27,938,625

249,511,210

747,896,490

31,362,067

34,888,191

26,587,415

1,118,183,998

-

156,889,943
9,304,065

436,226,307
37,876,388

27,700,540
1,225,472

26,006,989
1,892,941

-

646,823,779
50,298,866

-

-

(5,904,922)

(459,624)

(4,620,188)

-

(10,984,734)

31 ธันวาคม 2550
คาเผื่อการดอยคา

-

166,194,008

468,197,773

28,466,388

23,279,742

-

686,137,911

31 ธันวาคม 2549

-

-

1,926,317

-

-

-

1,926,317

31 ธันวาคม 2550
มูลคาสุทธิตามบัญชี

-

-

1,926,317

-

-

-

1,926,317

31 ธันวาคม 2549

27,938,625

92,414,732

296,445,002

2,946,879

3,097,036

18,212,061

441,054,335

31 ธันวาคม 2550

27,938,625

83,317,202

277,772,400

2,895,679

11,608,449

26,587,415

430,119,770

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2549
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา(โอนออก)
31 ธันวาคม 2550
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2549
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/ตัดจําหนาย

ยานพาหนะ

คาเสื่อมราคาสําหรับป :
2549 (37 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

47,173,172

2550 (41 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

50,298,866

บริษัทย อยแห งหนึ่งมีพื้นที่ใชประโยชนร วมทั้ง สิ้น ประมาณ 23,698 ไร โดยมีโฉนดที่ ดิน และ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) รวมพื้นที่ประมาณ 9,740 ไร สวนที่เหลือบริษัทยอย
ดังกลาวไดรับโอนการครอบครองมาและกําลังอยูในระหวางการดําเนินการใหไดมาซึ่งเอกสารแสดงสิทธิ
ตามกฎหมาย
บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่ดินระหวางการพัฒนาและเครื่องจักรสวนใหญไปค้ํา
ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนประมาณ 819 ลานบาท (2549 : 761 ลาน
บาท) เฉพาะของบริษัทฯมีจํานวนประมาณ 302 ลานบาท (2549 : 294 ลานบาท)
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12. ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยไดโอนที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานจํานวน 52.69 ลานบาท
เปนที่ดินระหวางการพัฒนาเพื่อใชในการพัฒนาโครงการของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยไดนําที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานจํานวน 32 ลานบาท
ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน
13. เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใชเปนเงินฝากประจําซึ่ง
บริษัทยอยไดนําไปวางค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารแหงหนึ่ง และไดไถถอนคืนในป
2550
14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
2550
2549
2550
2549
2550
2549
MOR
MOR
61
674,193
3.87 - 4.90 5.45 - 6.03 1,574,000,000 850,900,000 1,010,000,000 515,000,000
1,574,000,061 851,574,193 1,010,000,000 515,000,000

15. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาว
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

งบการเงินรวม
2550
2549
132,933,000 257,165,000
(56,320,000) (124,232,000)
76,613,000 132,933,000
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
69,650,000
(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) โดยบริษัทฯ
ไดจายชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวทั้งหมดในป 2550
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 6.88 - 7.75 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมมียอดคงเหลือจํานวน 132.9
ลานบาท (2549 : 187.5 ลานบาท) เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและเครื่องจักรของบริษัทยอยและค้ําประกันโดยบริษัทฯ
ภายใตสัญญากูยืมดังกลาวไดกําหนดขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการตามปกติของธนาคาร ซึ่ง
รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลและการกอภาระผูกพันตอสินทรัพยเวนแตจะไดรับความยินยอมจาก
ผูใหกู เปนตน
16. 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
การหนี้สินดังกลาวไวในบัญชีแลว
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17. 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) ภายใตขอบังคับผลประโยชนเงินบําเหน็จพนักงานดังกลาว เมื่อพนักงานครบ
เกษี ยณอายุหรือออกจากงานโดยมีอายุ ครบตามขอบังคั บของบริษัทฯจะมีสิ ทธิไ ดรับเงิ นตามอัต ราที่
กําหนด บริษัทฯบันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงานตามการประมาณที่ดีที่สุดของฝายบริหารโดย
พิจารณาจากอายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ ในระหวางป
2550 บริษัทฯไดตั้งสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงานเปนจํานวนเงิน 8.4 ลานบาท (2549 : 6.0 ลาน
บาท)
18. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน
จดทะเบียนสํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
19. หุนทุนซื้อคืน
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
กันกําไรสะสมเปนเงินสํารองสําหรับหุนซื้อคืน (จํานวน 82 ลานหุน ราคาเฉลี่ยหุนละ 1.56 บาท) เปน
จํานวน 127.6 ลานบาท ตามหลักเกณฑที่กลต.กําหนดตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของป 2548
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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

20. จํานวนและคาใชจา ยเกีย่ วกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท)

งบการเงินรวม
2550
2549
2,910
2,913
528,103
525,743

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
526
495
205,506
224,536

21. สิทธิพิเศษการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดังนี้:บริษัทฯ
บัตรสงเสริมเลขที่
1442/2541
1179/2543
1292(2)/2547
1478(2)/2547
1815(2)/2549

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลม (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนสิงหาคม 2549)
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบและน้ํามันมะพราวดิบ
ผลิตเนยเทียมหรือไขมันผสม
ผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
- 21 -

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)

กิจการรวมคา
บัตรสงเสริมเลขที่
1262(2)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตเมล็ดพันธุปาลม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)

สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ (ยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่
1292(2)/2547, 1478(2)/2547, 1815(2)/2549, 1331(2)/2546, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547,
2112(5)/2547 และ 1262(2)/2550 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ)
นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
กิจการที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (ทุกบัตรยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่ 1292(2)/2547, 1478(2)/2547, 1815(2)/2549,
1331(2)/2546, 1043(2)/2548), 2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547 และ 1262(2)/2550)
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รายไดของบริษัทฯสําหรับป 2550 และ 2549 จําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและ
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้ :(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการ
ที่ไดรับ
การสงเสริม
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายใน
ประเทศ
รายไดจากการสงออก
รวมรายไดจากการขาย

2550
กิจการที่
ไมไดรับ
การสงเสริม

รวม

312,368,353 5,055,743,757 5,368,112,110
52,441,908 469,160,320 521,602,228
364,810,261 5,524,904,077 5,889,714,338

กิจการ
ที่ไดรับ
การสงเสริม

2549
กิจการที่
ไมไดรับ
การสงเสริม

158,231,406 4,105,923,192
188,856,957
158,231,406 4,294,780,149

รวม

4,264,154,598
188,856,957
4,453,011,555

22. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป
23. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม และ
(2) ผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมกระปอง และดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ
ประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังตอไปนี้ :-
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(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิน้
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจา ยที่ไมไดปน สวน
โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาสินคา
รายไดอนื่
คาใชจา ยในการขายและบริหาร
คาความนิยมตัดจําหนาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุน สวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุน สวนนอย

งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานผลิตและจําหนาย
ผักและ
รายการตัด
น้าํ มัน
ผลไม
บัญชี
รวม
รวม
ปาลม
กระปอง
ระหวางกัน
2550
2549
5,500
1,108
6,608
6,608
5,295
421
983
(983)
562
6,062
1,529
7,591
(983)
6,608
5,295
710

230

940

-

940

941

-

28
51
(592)
(18)
410
(65)
(63)
282
(53)
229

60
(615)
(19)
366
(62)
(64)
240
(59)
181

กําไรสุทธิสาํ หรับป

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

1,140
3,067
4,207

511
57
596
1,164

1,651
57
3,663
5,371

(1,038)
(1,038)

รวม
2550
1,651
57
2,625
4,333

2549
1,435
109
2,023
3,567

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 6
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24. 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 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 7.1 ลาน
บาท (2549 : 6.5 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 4.1 ลานบาท (2549 : 3.5 ลานบาท)
25. เงินปนผลจาย
ในระหวางป 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินปนผลจายดังนี้ :-

บริษัทฯ
สําหรับป 2550
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2549

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย

(หนวย : บาท)
อัตราหุนละ

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 25 เมษายน 2550

164,000,000

0.20

164,000,000

0.20

24,467,943

0.03

24,467,943

0.03

รวมสําหรับป 2550
สําหรับป 2549
เงินปนผลงวดสุดทายประกาศจาก
กําไรของป 2548

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 25 เมษายน 2549

รวมสําหรับป 2549
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บริษัทยอย
สําหรับป 2550
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2549
เงินปนผลระหวางกาล สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายนของป 2550
เงินปนผลระหวางกาล สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายนของป 2550
รวมสําหรับป 2550
สําหรับป 2549
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2548

เงินปนผลระหวางกาลสําหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถุนายนของป 2549

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย

(หนวย : บาท)
อัตราหุนละ

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 25 เมษายน 2550
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550

64,809,600

2.00

64,809,600

2.00

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

32,404,800

1.00

162,024,000

5.00

ที่ประชุมสามัญประจําปผถู ือหุน
วันที่ 25 เมษายน 2549

32,404,300

1.00

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2549

32,404,300

1.00

64,808,600

2.00

รวมสําหรับป 2549

26. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังนี้ :26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ภาระผูกพันรายจายฝายทุนจากการทําสัญญาและออกใบสั่งซื้ออุปกรณรวมทั้งบริการตาง ๆ
ที่จะตองชํา ระในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 90.4 ลานบาท และ 0.5 ลานเหรียญสหรัฐ ฯ
(เฉพาะของบริษัทฯ : 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
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26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการ
ตาง ๆ ที่จะตองชําระในอนาคตมีจํานวนดังตอไปนี้
ลานบาท
8.3
1.0
9.3

จายชําระภายใน
1 ป
2 - 5 ป
รวม
26.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว

กิจการที่ควบคุมรวมกันมีภาระผูกพันกับผูถือหุนตางประเทศที่จะตองจายคาลิขสิทธิ์ใน
เครื่องหมายการคาเพื่อการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน โดยกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ตกลงจายคาลิขสิทธิ์ 150,000 ยูโร (ตามสัดสวนการควบคุมรวมกันของบริษัทยอย) และมีภาระ
ผูกพันที่จะตองจายคาลิขสิทธิ์เปนรอยละของยอดขายสุทธิรายปของผลิตภัณฑตามที่กําหนดไวใน
สัญญา นอกจากนี้กิจการที่ควบคุมรวมกันมีภาระผูกพันที่จะตองจายคารับความชวยเหลือทาง
เทคนิคใหกับผูถือหุนดังกลาวจํานวน 50,000 ยูโร (ตามสัดสวนการควบคุมรวมกันของบริษัทยอย)
ทั้งนี้ กิจการที่ควบคุมรวมกันและผูถือหุนดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่ระบุไวในสัญญา
27. การค้ําประกัน
27.1 หนังสือค้ําประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 24.8 ลานบาท และ 0.5 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้ใน
ประเทศจํานวน 12.5 ลานบาท และเจาหนี้ในตางประเทศจํานวน 0.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
และเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่นๆ จํานวน 12.3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : ค้ําประกัน
การใชไฟฟาและอื่นๆจํานวน 7.2 ลานบาท)
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27.2 การค้ําประกันโดยบริษัทฯ
บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกบริษัทยอยดังมี
รายละเอียดดังนี้ :(หนวย : ลานบาท)
วงเงิน
2549
2550
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

180.4
180.4

รวม

180.4
180.4

28. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
28.1 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 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยใหกับการไฟฟา อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดฟองแยงกลับขอเรียกเงินตามหนังสือ
ค้ําประกันดังกลาวคืนจากการไฟฟานครหลวง เนื่องจากบริษัทฯมิไดคางชําระคากระแสไฟฟากับ
การไฟฟานครหลวงตามสัญญาค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร แตเปนการเรียกเก็บเพิ่มยอนหลัง ซึ่ง
ในเดือนตุลาคม 2549 ศาลแพงพิพากษาใหการไฟฟาคืนเงินประกันจํานวนประมาณ 2.9 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยใหกับบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองคดีอยูระหวางอุทธรณในศาลอุทธรณ
28.2 ในป 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) เกี่ยวกับปญหาที่ดินทับซอนกับที่ดิน ส.ป.ก. โดยไดเขารวมปรึกษาหารือกับสํานักงาน
ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 พรอมกับไดสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหเพื่อการพิจารณาแลว ผล
ของการพิจารณายังไมสามารถทราบไดในขณะนี้
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29. เครือ่ งมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการ
บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 48 “การแสดงรายการและการเป ด เผยข อ มู ล สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ”
ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะ
สั้น และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และ
มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝา ย
บริ ห ารควบคุ ม ความเสี่ ย งนี้ โ ดยการกํ า หนดให มี น โยบายและวิ ธี ก ารในการควบคุ มสิ น เชื่ อ ที่
เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจาก
การใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจาก
บริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและ
บริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบดุล
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 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ยและสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมถึงกอน) ไดดังนี้
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อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึน้ ลงตาม
ภายใน 1 ป มากกวา 1-4 ป อัตราตลาด
(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้
เจาหนี้การคา
หนี้สนิ ตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินกูย ืมระยะยาว

-

-

2
2

-

326

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

-

-

988
988

326
1,574
7

7

-

318

133
1,707

318

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

326
988
1,314

0.13 - 0.75
-

1,574
318
9
133
2,034

3.87 - 4.90
5.75 - 6.20
5.26 - 7.75

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อ
หรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
1.3

หนี้สินทาง
การเงิน
(ลาน)
1.0

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
33.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
คงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

จํานวนที่ขาย

เหรียญสหรัฐอเมริกา

12.4

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนที่ขาย
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
33.50 - 34.03

- 30 -

29.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูใน
ประเภทระยะสั้น และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตาม
บัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาที่เหมาะสม
30. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ซึ่งมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการ
บัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว
31. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ไดมีมติอนุมัติการ
จายเงินปนผลจากการดําเนินงานของป 2550 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
จากการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของป 2550 ใหแกผูถือหุน
ในอัตราหุนละ 3 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นประมาณ 97.2 ลานบาท
บริ ษั ทฯและบริ ษัทย อยจะนํ าเสนอเพื่ อขออนุ มั ติก ารจา ยเงิน ป น ผลดัง กลา วในที่ ป ระชุมสามั ญ
ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอยตอไป
32. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัตใิ หออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
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บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2550

57

