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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม (ลานบาท)

2549

หนวย: ลานบาท
2550
2551
4,333
2,355
1,979

4,658
2,386
2,272

5,295
5,374
941
229

6,608
6,668
940
181

9,522
9,600
1,369
354

3,567
1,615
1,952

สินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 7.48 เนื่องจาก:1) สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 100.45 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น
ของบริษัทยอย ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากสินคาที่มีฤดูกาลผลิต ที่
บริษัทยอยไดรับคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคา และทยอยสงมอบจนกวา
จะเริ่ ม ฤดู ก าลผลิ ต ใหม นอกจากนี้ บริ ษั ท ยอ ยยั ง มี ก ารเก็ บสต อ ก
น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ และน้ํ า มั น เมล็ ด ในปาล ม เพื่ อ รอราคาตลาดที่
เหมาะสม
2) ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 306.23 ลานบาท
โดยเป น การเพิ่ มขึ้ นในส ว นของบริ ษั ท 58.82 ล า นบาท และของ
บริษัทยอย 247.41 ลานบาท
3) สินทรัพยที่ไมมีตัวตน เพิ่มขึ้น 16.77 ลานบาท
(ดูรายละเอียดหนา 43)

รายไดรวม (ลานบาท)
รายไดรวม เพิ่มขึ้น 2,932 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายใน
สวนผลิตภัณฑของบริษัท เพิ่มขึ้น 2,429.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ
44.79
ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 485.84 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 41.04 ในจํานวนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวเปนรายไดจากการ
สงออกรอยละ 57.41
(ดูรายละเอียดหนา 40)

กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กําไรสุทธิ บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 173.40 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 95.88
(ดูรายละเอียดหนา 42)
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
สัดสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน
(เทา)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน ลดลงจาก 1.19 เทาในป 2550
เปน 1.05 เทาในป 2551 เนื่องจากบริษัทมีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
(ดูรายละเอียดหนา 46)

กําไรสุทธิตอหุน
(บาท)
กําไรสุทธิตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 0.22 บาทเปน 0.43 บาทในป 2551
(ดูรายละเอียดหนา 42)

เงินปนผลตอหุน
(บาท)
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เงินปนผลตอหุน: จากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26/2/2552
มีมติใหจายเงินปนผลตามสําหรับผลการดําเนินงานของป 2551 ใน
อั ต ราหุ น ละ 0.20 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 55.4 ของกํ า ไรสุ ท ธิ ซึ่ ง
เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดวาจะจายเงินปนผลไมต่ํา
กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากชําระภาษีแลว
ทั้งนี้ บริษัทจะตองนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่
1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
(ดูรายละเอียดหนา 42)

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
อัตราสวนทางการเงิน

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

ขอมูลตัวเลขตอหุน

กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน)
มูลคาตามบัญชีตอหุน
หมายเหตุ :

(หนวย: %)
2549

2550

2551

4.32
12.44
6.63

2.71
9.20
4.58

3.69
16.67
7.88

2549

2550

2551

(1)

0.22
0.20
0.10
2.02(3)

0.43
0.10
0.20(2)
2.28(3)

(หนวย: บาท)

0.28
0.03
0.20
2.04(3)

(1)

คํานวณโดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหลังจากการซื้อหุนคืน
ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่
1/2552 ตอไป
(3)
อัตราสวนจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
(2)
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ในอดีตโครงสรางของราคาน้ํามันปาลมถูกกําหนดจากอุปสงคและอุปทานของอาหารและความตองการ
ใชผลิตภัณฑประเภทโอลีโอเคมี (Oleochemical) รวมถึงราคาของน้ํามันพืชที่ทดแทนกันได แตใน
ปจจุบัน มีความตองการใชน้ํามันปาลมเพื่อนําไปผลิตเปนพลังงานทดแทน ทําใหราคาน้ํามันปโตรเลียม
กลายมาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนกําหนดราคาน้ํามันปาลมดวย นอกจากนั้น การเขาเก็งกําไรของ
กองทุนเฮดจฟนด (Hedge Fund) ยิ่งทําใหราคาในปจจุบันมีความผันผวนมากขึ้น โดยในป 2551 เรา
ไดเห็นราคาสินคาโภคภัณฑตางๆ ขึ้นสูจุดสูงสุดเปนประวัติการณ ดังเชน น้ํามันปโตรเลียมมีราคา
สูงสุดที่ 147 เหรียญฯตอบาเรล และน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลก (กําหนดสงมอบเดือนที่สาม) มีราคา
สูงสุดที่ร าคา 4,330 ริงกิตตอตัน แตดวยวิก ฤตการเงิน ของโลกที่ลุกลามมาจากสถาบันการเงิน ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเห็นผลอยางชัดเจนในครึ่งหลังของป 2551 เปนตนมา ทําใหราคาน้ํามัน
ปโตรเลียมปรับลดลงอยางรุนแรงมาแตะที่ 33 เหรียญฯตอบาเรล และน้ํามันปาลมดิบลดลงมาถึง 1,390
ริงกิตตอตัน
นอกจากนั้น ในปที่ผานมา ภาครัฐมีการแทรกแซงอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ เชน การ
ดําเนินนโยบายเขาแทรกแซงราคาซื้อผลปาลมและน้ํามันปาลมดิบ โดยการรับประกันราคาจากภาครัฐ
ซึ่งถูกกําหนดไวสูงกวาราคาตลาดโลกอยางมาก พรอมกับการควบคุมราคาขายสงและขายปลีกน้ํามัน
พืชสําเร็จรูปจากกรมการคาภายใน
ผลการดําเนินงาน
แมจะเกิดอุปสรรคจากการผันผวนของราคาน้ํามันปาลมอยางรุนแรง รวมถึงการแทรกแซงของรัฐบาล ซึ่งบิดเบือนกลไกการ
กําหนดราคาตลาด รายไดและกําไรสุทธิของบริษัทยังคงขยายตัวตอเนื่องจากปกอนหนา จากการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบ
และความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขาย 9,522.36
ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 44.11 และมีกําไรสุทธิ 354.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 95.88 ไมเพียงแตธุรกิจน้ํามันปาลมที่มี
ผลประกอบการที่ดี ธุรกิจผักผลไมแปรรูปของบริษัทยอย ไดแก บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ก็มีรายไดจากการขายรวม
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.94 เมื่อเทียบกับป 2551
ดานการผลิต
ปจจุบัน บริษัทมีกําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันพืชที่ 700 ตันตอวัน และกําลังอยูในระหวางการเพิ่มกําลังการผลิตอีก 300 ตัน
ตอวันเปน 1,000 ตันตอวัน หรือ 365,000 ตันตอป ดวยกําลังการผลิตดังกลาวนี้ ทําใหบริษัทจัดไดวาเปนโรงกลั่นน้ํามันพืชชั้นนํา
ของประเทศ โดยโรงกลั่นใหมนี้เปนระบบการกลั่นแบบ Multi-stock ซึ่งสามารถกลั่นน้ํามันพืชไดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน อัน
เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและเปนแหงแรกในประเทศไทย โดยจะสามารถทําการผลิตไดในเดือนสิงหาคมปนี้
บริษัทกําลังดําเนินการติดตอการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจําหนายไฟฟาที่ผลิตจากโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพที่
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่ จ. ตรัง ซึ่งคาดวาจะเริ่มจําหนายไฟฟาไดในเดือนพฤษภาคม 2552 ซึ่งโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากกาซชีวภาพนอกจากจะสงเสริมการรณรงคลดภาวะโลกรอนแลว ยังเปนการเพิ่มรายไดใหบริษัทอีกทางหนึ่ง
ดานการตลาด
บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพ ไดแก น้ํามันดอกคาโนลาผสมน้ํามันดอกทานตะวัน ตราเนอเชอเรล ซึ่งมีความ
สมดุลของสัดสวนกรดไขมันที่เปนประโยชนตอรางกาย
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ในป 2551 น้ํามันเมล็ดชา ออรแกนิค ตราเนเชอเรลไดรับการยอมรับจากผูบริโภคและสถาบันเพื่อสุขภาพตางๆ เปนอยางดี โดย
ไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณโครงการรักษหัวใจ จากมูลนิธิโรคหัวใจในพระบรมราชินูปถัมภและคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปนการรับประกันวาน้ํามันชนิดนี้ดีตอหัวใจ และยังไดรับการรับรองตราสัญลักษณ Organic Thailand จาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ วาเปนน้ํามันที่ผลิตขึ้นจากขบวนการธรรมชาติ และปราศจากสารปนเปอน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทไดใหความสําคัญดานสังคมและสิ่งแวดลอม ในรอบปที่ผานมาบริษัทเขารวมเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ดังนี้ งาน
สัมมนามฤตยูรายทําลายสุขภาพ ของชมรมโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการนักกําหนดอาหารประจําป ของ
สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย รวมถึงบริษัทยังคงบริจาคผลิตภัณฑสิ่งจําเปนและเขารวมสนับสนุนกิจกรรมแก
โรงเรียนและชุมชนในตางจังหวัดเปนประจําอยางตอเนื่อง บริษัทไดสนับสนุนทุนทรัพย แกโครงการผลิตไฟฟาชีวมวลสําหรับใช
ในโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี เพื่อเปนพลังงานทางเลือก บรรเทาภาวะโลกรอนและรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงการเขาเปนสมาชิกการ
ทําสวนปาลมอยางยั่งยืน (RSPO) ที่กอตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2547 ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2551
โดยมีจุดมุงหมายในการสงเสริมการผลิตและการใชปาลมอยางยั่งยืนผานความรวมมือของทุกภาคสวนภายในหวงโซอุปทาน
นอกจากนี้โรงงานที่จังหวัดลําปางของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดยื่นจดทะเบียนการ
เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย (Organic Farming) ของสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียแลว ซึ่งเปนการรับรองวาไมมีการใช
ปุยเคมี โดยบริษัทจะไดใบรับรองอยางเปนทางการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 นี้
ดานทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมองคกร
บริษัทยังคงเล็งเห็นวา ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักที่จะผลักดันผลงานและความสําเร็จออกมาไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นในป
ที่ผานมาการรณรงควัฒนธรรมองคกร 5 ดานคือ 1) รับผิดชอบในงานจนสําเร็จ (Accountability) 2) ทัศนคติ “เราทําได”
(“Can-do” attitude) 3) ทํางานเปนทีม (Teamwork) 4) พัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement) และ 5) เอาใจใส
พนักงาน (Take care of people) ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ เชน การจัดประกวดโครงการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยผลงานที่พนักงานสงเขาประกวดสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงงานของบริษัทใหดีขึ้น
มีการคาดการณถึงสภาวะทางเศรษฐกิจทั่วโลกในป 2552 วาจะประสบภาวะถดถอยและซบเซาอยางรุนแรง ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยอาจขยายตัวติดลบรอยละ 1 เทียบกับป 2551 ซึ่งขยายตัวรอยละ 2.6 สถานการณดังกลาว
ยอมสงผลกระทบตอรายไดและผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากการหดตัวของการบริโภคและสวนตางกําไรที่ลดลง อยางไรก็
ตาม ดวยความแข็งแกรงทางการเงิน ประสบการณในการดําเนินธุรกิจมากวา 30 ป ชื่อเสียง และความรวมมืออันดีของคูคา
บริษัทคาดวาจะสามารถรับมือกับผลกระทบดังกลาวที่จะเกิดขึ้นในปนี้ไปไดดวยดี
คณะกรรมการบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถือหุน ลูกคา คูคา และพนักงานที่ไดใหความไววางใจ
และใหการสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ของบริษัทดวยดีตลอดมา
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ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร
ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอกําหนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย รวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยบริ ษั ท มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและสอบทานงบการเงินประจําป ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัท
เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของบริษัทอยางถูกตองครบถวน และ
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในบริษัท
ซึ่งไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําป และนําเสนอตอฝายบริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไข
ตามความเหมาะสม โดยในป 2551 สรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการ
กํากับดูแลกิจการที่มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการ
บริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกําหนดแผนงานตรวจสอบภายในประจําป 2551
4. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท
5. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2552 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป
2552
6. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self
Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
7. พิจารณากําหนดหลักเกณฑใหฝายบริหารสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมเกี่ยวโยงที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการใหพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี ไมพบวามีการละเมิด
กฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ 2552
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และขอมูลที่ปรากฏในรายงานประจําปแลว เห็นวา งบ
การเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตางๆ ใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผย
ขอมูลอยางโปรงใส
ในการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โดยไมพบการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทฯตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบ
การเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน
ประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 โดยอางอิงหลักเกณฑที่สําคัญดังนี้
(ก) หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 : หมวด 5 (ขอ 2.1) และ
(ข) แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ ซึ่งกําหนดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง
4. นาย วัง ชาง ยิง

ประธานและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาทําหนาที่ สรรหา, ประเมิน, กลั่นกรอง และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอคณะกรรมการเพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัท นอกจากนั้น จะตองประเมินผลงานประจําปของกรรมการแตละทาน ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระดวย
นับตั้งแตไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมไปแลว
ทั้งหมด 2 ครั้ง

ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
13 มีนาคม 2552
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บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
เปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและเปนไปตามนโยบายที่วางไว จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ และใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ตลาดหลักทรัพยไดนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่ไดประกาศใชเมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
เทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD ซึ่งหลักการดังกลาวประกอบดวยเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก 1) สิทธิ
ของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 5)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทไดนําเอาหลักการดังกลาวมาปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัท โดยมีการปฏิบัติตามหลักการการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณา
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน การ
จายเงินปนผล คาตอบแทนกรรมการ และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เลือกตั้งกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการอาจจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่เห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอให
เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ซึ่งคณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรบั
หนังสือจากผูถือหุน
ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
ในการประชุมผูถ ือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได โดยบริษัทไดจัดสง
หนังสือมอบฉันทะใหพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได
ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน และตองมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม โดยมีประธานกรรมการทําหนาที่
เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้
ประธานที่ประชุมยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีวาระอื่นๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาได รวมทั้งไดบันทึก
ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม และบริษัทไดมีการเผยแพรรางรายงานการประชุมผูถือหุน ผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทชื่อ www.lamsoon.co.th เพื่อใหผูถือหุนแสดงความเห็นโดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป
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ในป 2551 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนที่สํานักงานใหญของบริษัท 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2551 โดยมีกรรมการเขารวมประชุม รวม 7 ทาน ประกอบดวยกรรมการบริหาร 4 ทาน และกรรมการอิสระ 3 ทาน โดย
ประธานกรรมการ 1 ทานและกรรมการอิสระ 1 ทานไมสามารถมาเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ อยางไรก็ตาม
บริษัทจะดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมดวยความเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน
เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของ
บริษัทอยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน นอกจากนั้นบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนไดในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเอง หรือสามารถแตงตั้งใหกรรมการ
อิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีดังกลาว
บริษัทมีการเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงใหผูถือหุนทุกครั้งที่มีการประชุมผูถือหุน โดยจะมีการใชบัตรในกรณีที่มีผูถือหุนทานใด
ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระทั่วไป และใชในวาระสําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํา
รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ เปนตน
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดให ก รรมการและผู บ ริ ห ารทุ ก คนมี ห น า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ทุ ก ไตรมาส ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให
คณะกรรมการสามารถพิจารณาตรวจสอบหากมีการใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเอง นอกจากนี้ยังการกําหนด
แนวทางในการรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร
บริษัทยังไมมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนใหกับกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของตอ
คณะกรรมการ แตในทางปฏิบัติ เมื่อมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของก็จะไมเขารวมในการพิจารณา
ในเรื่องดังกลาว นอกจากนั้นรายการที่เกิดขึ้นมักจะเปนรายการระหวางบริษัทยอยกับบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เปนตัวแทนของ
บริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย
บริษัทยังไมมีการกําหนดใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา อยางไรก็ตาม ในป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
สรรหาเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑในการใชสิทธิดังกลาวเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปนลําดับ
ตอไป ทั้งนี้คาดวาการใชสิทธิดังกลาวนาจะเริ่มดําเนินการไดในการประชุมผูถือหุนป 2553 เปนตนไป

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน หรือ
ผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสียอาจแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวา
สิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสีย ไวดังนี้
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พนักงาน

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยหลักแหงความสําเร็จกาวหนาของบริษัท บริษัทจึงสนับสนุน
พัฒนาใหพนักงานทุกคนมีความรูความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค
มีการใหผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม

ผูถือหุน

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เชื่อถือได และแนวแนที่จะสรางกิจการใหมี
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง เพื่อเพิ่มมูลคาหุนใหกับผูถือหุน

เจาหนี้

บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินและขอตกลงตามที่มีตอเจาหนี้

ลูกคา

บริษัทไดเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงรักษา
ขอมูลที่เปนความลับของลูกคา และมีหนวยงานที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิด
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด

คูคา

บริษัทถือวาคูคาเปนผูมีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดปฏิบัติตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการคาในการซื้อสินคาและบริการจากคูคา รวมถึงการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อและ
จัดจาง เพื่อใหการดําเนินธุรกิจกับคูคาเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม

คูแขง

บริษัทเนนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขงขัน

สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
บริษัทไดเขารวมโครงการ “โรงงานสีเขียว” ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และโครงการ “อนุรักษ
พลังงาน” ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่เกี่ยวของ ที่มีแผนจะดําเนินการในอนาคต รวมถึงการลงทุนใน
โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพภายใตกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development
Mechanism : CDM) และโปรแกรม Carbon Credit ทั้งนี้ บริษัทตระหนักและหวงใยถึงความ
ปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญ
ต อ กิ จ กรรมของชุ ม ชนและสั ง คมอย า งสม่ํ า เสมอ โดยปฏิ บั ติ ต ามเจตนารมย ข องกฎหมายและ
กฎระเบียบอยางเครงครัด
บริษัทเชื่อมั่นวา การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวทางขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคาขององคกร สรางงาน และสรรค
สรางองคกรใหมีฐานะการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืนได

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําป นอกจากนี้ยังมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ซึ่งลง
นามโดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยูในหนา 7 ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยและเว็บไซต
ของบริษัท www.lamsoon.co.th
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีจํานวนไม
มากนัก แตไดมอบหมายใหผูจัดการฝายการเงินและผูชวยกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคล
และสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959-87
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หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส secretary@lamsoon.co.th นอกจากนี้ ผูลงทุนยังสามารถติดตอผาน
ทางเว็บไซต www.lamsoon.co.th ไดอีกดวย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1. โครงสรางกรรมการ (Board Structure)
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ไดแก กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน และกรรมการอิสระ 4
ทาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจและการสอบทานการบริหารงานอยางเหมาะสม โดยกรรมการอิสระดังกลาวตองสามารถ
แสดงความเห็นไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดมีขอกําหนดจํานวน
กรรมการที่เปนไปตามสัดสวนของการถือหุนของผูถือหุนแตละกลุม
บริษัทตระหนักดีในหลักธรรมภิบาลที่ตองการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ซึ่ง
เปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ดังนั้น เพื่อมิใหกรรมการทานหนึ่งทานใดมีอํานาจโดยไมจํากัด
ตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ จึงมิใชบุคคลคนเดียวกัน ถึงแมวาประธานกรรมการจะมิไดเปนกรรมการอิสระ
แตบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการดํารงตําแหนงของนายวัง ตา เลียง ประธานกรรมการมิไดมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
การกําหนดนโยบายและการบริหารงานแตอยางใด แตเปนแนวทางการวางนโยบายดานการบริหารที่เนนผลประโยชนใหกับ
บริษัทและกลับคืนสูผูถือหุนเปนหลัก
นอกจากนี้ ในป 2551 บริษัทไดมีการแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่
คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกําหนดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ข) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถให
ความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทจะเขมนอยกวาขอกําหนดของสํานักงานก.ล.ต. ในเรื่องการกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุน
ไดมากกวาขอกําหนด โดยบริษัทจะนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาแกไขในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 ที่จะจัดให
มีขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 นี้ อยางไรก็ตาม จากรายงานการถือหุนของกรรมการแตละทานในทุกไตรมาส ของป 2551
ไมปรากฏวากรรมการอิสระทานใดเขาไปถือหุนของบริษัท
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5.2. คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (Committees)
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ โดยปกติมี
การประชุมสม่ําเสมออยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง สําหรับในป 2551 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่
รับผิดชอบอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส สอบทานรายงานทางการเงินประจําปของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก
เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทอยางนอยปละ 2 ครั้ง
และประสานงานกับผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการตรวจสอบ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของ
บริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และ
โปรงใส
ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4
กรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ
1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง

ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของ

วาระการดํารง
ตําแหนง
2550-2551
2550-2551
2550-2551

จํานวนครั้งในการเขา
รวมประชุม
4/4
4/4
4/4

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยขึ้นอีก 3 คณะ พรอมกับการกําหนด
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 3 ไดแก คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการจัดสรร
หลักทรัพย และคณะกรรมการสรรหา
1. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน โดยในป 2551
ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 และวันที่ 13 พฤศจิกายน
2551 และกรรมการทุกทานไดเขารวมในการประชุมดังกลาว
2. คณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการชุดเกาที่ลาออกไป
3. คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน ในป 2551 ยังมิไดมีการประชุม
เนื่องจากเพิ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดเปนกรรมการอิสระ และ
ประธานของคณะกรรมการชุดยอยก็เปนกรรมการอิสระดวย ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการมิได เปนประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอยดังกลาว
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5.3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles and Responsibilities of the Board)
5.3.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน (Leadership and Vision)
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอแผนธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท และ
มีบทบาทในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย และงบประมาณในเรื่องที่สําคัญของ
บริษัท ซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอและกํากับดูแลเพื่อใหมั่นใจ
วาการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีภาวะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน และสามารถ
ตั ด สิ น ใจได อ ย า งละเอี ย ดรอบคอบ และเป น อิ ส ระเพี ย งพอเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของบริ ษั ท และผู ถื อ หุ น นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจ เพื่อจะสามารถควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของ
บริษัทไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.3.2 ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests)
คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลมิ ใ ห เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารจั ด โครงสร า งและ
องคประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสงเสริมใหพนักงาน
ทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแล
เรื่องการใชขอมูลภายในไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลภายนอก และหามซื้อหรือขายหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน
กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนดวย
คณะกรรมการบริษัท และผูบริห ารระดั บสูง ซึ่ ง หมายรวมถึ ง คูสมรส และบุ ตรที่ยัง ไมบรรลุนิติภาวะจะต อ งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงาน
ดังกลาวใหกับบริษัท รวมถึงใหกรรมการทุกทานรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ผูบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทผานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัททุกไตร
มาสอยางเครงครัด รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
นอกจากนี้ ฝายบริหารตองจัดทําสรุปการทําธุรกรรมดังกลาวที่มีขนาดเกินกวา 100, 000 บาท เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
ไดรับทราบทุกไตรมาส
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5.3.3 จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคนเปนสิ่งจําเปนตอความมั่นคงและความสําเร็จ
ขององคกรในระยะยาว
บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทจึงไดกําหนดและจัดทําแนวทางจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร โดยถือเปนการประมวลความ
ประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว พรอมทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและ
ตอเนื่อง

5.3.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน (Controlling System and Internal Audit)
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัด
โครงสรางองคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในองคกรที่ชัดเจน มีการ
กําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหนง มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยก
หนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสม และมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหบริษัทวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี
และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ใหทําหนา ที่ตรวจสอบภายในของบริษัทแทนแผนก
ตรวจสอบภายในของบริษัทเอง เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทาง
ที่กํ า หนดและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ งการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อ กํ า หนดที่ เ กี่ย วข อ ง (Compliance
Controls)
และเพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่
คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตาม
เวลาที่กําหนดไว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งสิ้น รายละเอียดการควบคุมภายในได
ปรากฏอยูแลวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
5.3.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปน
เจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงานและกระบวนการทํางาน ประเมินประสิทธิภาพ
ของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงในแตละ
ดานสามารถดูรายละเอียดไดจากหนา 27-28 และ 48
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5.4 การประชุมคณะกรรมการ (Board of Directors’ Meetings)
โดยปกติ บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือประธานกรรมการจะพิจารณา
เห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และจะมีการกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการวาระปกติไว
เปนการลวงหนา โดยบริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการที่เพียงพอ พรอมหนังสือเชิญประชุม โดย
ระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทานกอนการประชุม
ไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวางการประชุม ประธานคณะกรรมการจะ
สนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ โดยจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกผูบริหารที่เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด
ในป 2551 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการ
บริษัทแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
4. นายบรรจง จิตตแจง
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

วาระการ
ดํารงตําแหนง
2550-2553
2551-2554
2550-2552
2551-2554
2551-2554
2549-2552
2550-2553
2550-2553
2549-2552

การเขารวมประชุม (ครั้ง)
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรซึ่งครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น และหลังจากที่ผานการ
รับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในป 2551 กรรมการที่ไมใชผูบริหาร มีโอกาสไดประชุมกันเองโดยไมมีกรรมการบริหารรวมอยูดวยอยางนอย 2 ครั้ง
บริษัทยังไมไดมีการกําหนดชัดเจนถึงจํานวนบริษัทสูงสุดที่ประธานกรรมการ กรรมการ หรือกรรมการผูจัดการจะดํารงตําแหนง
ได แตจากขอมูลที่ตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทยมีหนั งสือเลขที่ บจ. (ว) 50/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ซึ่งศูน ย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไดใหความเห็นวา กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนไม เกิน 5 บริษัท ในขณะที่แนวทางของตางประเทศนั้นแบงเปน 3 กรณีคือ กรณีที่เปนกรรมการที่เปนผู บริหาร
(Executive Director - ED) หรือ Full Time Director ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท กรณีที่เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
(Non-Executive Director - NED) หรือกรรมการอาชีพ (Professional Director) ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 6 บริษัท และกรณีที่
เปนประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท ซึ่งกรรมการแตละทานก็ไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาว
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมแลว บริษัทเห็นวากรรมการแตละทานยังสามารถ
เขารวมประชุมคณะกรรมการไดอยางสม่ําเสมอ
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นอกจากนั้นบริษัทยังไมไดมีการกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด ทั้งของกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการและ
ผูบริหารระดับสูง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีผูบริหารทานใดไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ยกเวนบริษัทยอย
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment)
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง ตามแบบการประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของป 2550 เปนปแรก ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 อยางไรก็ตามการประเมินดังกลาวไมไดมุงเนนไปที่กรรมการทานใดทานหนึ่งเปนรายบุคคล
5.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (Remuneration for Directors and the Management)
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการบริหาร 1 ทาน เปนผูทําหนาที่พิจารณา
หลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง และที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการ ทั้งนี้
คาตอบแทนที่กําหนดจะพิจารณาใหเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ โดยจะหลีกเลี่ยงการ
จายที่เกินสมควร นอกจากนั้น จะมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการแตละทาน สวนคาตอบแทนผูบริหาร จะเปนไปตาม
หลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูง
ใจในระยะยาว ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
ในป 2551 คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารไดรับคาตอบแทนดังนี้
• ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมทั้งป 3,312,000 บาท (ในป 2550 :
2,690,594 บาท) โดยมีกําหนดจายเปนรายเดือน (เริ่มจายคาตอบแทนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2551 จาก
เดิมที่กําหนดจายปละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และธันวาคม) บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นๆ ใหกับกรรมการ
ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก สําหรับกรรมการที่เปนชาวตางประเทศที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ และการทํา
ประกัน Director Liability สําหรับกรรมการทั้งคณะ
• กรรมการบริษัทที่เปนกรรมการบริษัทยอยของบริษัท ไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมทั้งป 2,992,000 บาท (ในป
2550 : 2,510,226 บาท)
• คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมทั้งป 876,000 บาท (ในป 2550 :
595,796 บาท) โดยมีกําหนดจายเปนรายเดือน (เริ่มจายคาตอบแทนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2551 จาก
เดิมที่กําหนดจายปละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และธันวาคม)
• ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวม 81,192,810 บาท (ในป 2550 : 67,166,440 บาท)
โดยมีคาตอบแทนอื่นฯ ไดแก รถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับรถประจําตําแหนง คารักษาพยาบาล คาประกัน
อุบัติเหตุ
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
ผูจัดการฝาย
รวม

จํานวนผูบริหารในแตละป
2551
2550
1
1
2
2
6
6
9
9

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร (Board and Management Training)
บริษัทไดจัดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท ไดเขารับการอบรม และสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารแต
ละทานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมกรรมการไทย เพื่อสงเสริมใหกรรมการบริษัทมีความรู ความ
เขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ในกรณีที่มีกรรมการใหม บริษัทจะจัดใหมีการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึง
ลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainee เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาไดก็มีการกําหนดใหผูจัดการฝาย ซึ่งเปนผูบริหารระดับรองลงมาเปน
ผูมีหนาที่รับผิดชอบแทน

18

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษัท
: บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: 0107538000568 (เดิมเลขที่ บมจ.579)
: 947/155 หมู1 2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-361 8959-87
โทรสาร (ฝายบริหาร) 02-361 8988/9
โทรสาร (ฝายขาย) 02-361 8994/5
โรงกลั่นน้ํามันปาลม
: 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขมุ วิท
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 02-709 3610-24
โทรสาร 02-324 0640
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
: 99/9 หมู 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา
ตรัง 92150
โทรศัพท 075-267 275, 075-267 268
โทรสาร 075-267 265, 075-267 028
ประเภทธุรกิจ
: ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
ทุนจดทะเบียน
: 820,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 820,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สํานักงานใหญ
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ขอมูลทั่วไป
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
1.

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC)
สํานักงานกรุงเทพฯ

: 947/155 ชั้น 1 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-744 1046-8
โทรสาร 02-744 1049
สํานักงานกระบี่และโรงงาน : 98 หมู 6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ตําบลหวยยูง
อําเภอเหนือคลอง กระบี่ 81130
โทรศัพท 075-666 075-80
โทรสาร 075-666 072
ประเภทธุรกิจ
: ทําสวนปาลม และสกัดน้ํามันปาลมดิบ และน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 32,405,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 22,671,511 หุน คิดเปนรอยละ 69.96

2.

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
สํานักงานกรุงเทพฯ

: 947/157 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-361 8954-7, 02-398 8555
โทรสาร 02-744 0860
โรงงาน(1)
: 64 กิโลเมตรที่ 1 หมูที่ 1 ถนนลําปาง-เชียงใหม
ต. ปงแสงทอง อ. เมือง ลําปาง 52000
โทรศัพท 054-225 081-4
โทรสาร 054-225 085
โรงงาน(2)
: 469/1 ถนนพระประโทน-บานแพว หมูที่ 3
ต. ดอนยายหอม อ. เมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท 034-229 397-9
โทรสาร 034-229 399
ประเภทธุรกิจ
: ผูผลิตผัก ผลไม เครื่องดื่มน้ําผลไม และกาแฟบรรจุกระปอง
ขวดแกว และกลอง UHT ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว
: 350,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 35,000,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 33,876,813 หุน คิดเปนรอยละ 96.79

20

ขอมูลทั่วไป
บุคคลอางอิงอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุน

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

2.

ผูสอบบัญชี

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

3.

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

: นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3459
: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789/90, 02-661 9192
:3
: ไมมี

ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

: บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
: ชั้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02-636 2000
โทรสาร 02-636 2111
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจโรงสกัด (CRUSHING MILL) และโรงกลั่นน้ํามันปาลม
(REFINERY) โดยปจจุบันมีกําลังการผลิตของโรงกลั่นที่ 700 ตันตอวัน หรือ 255,500 ตันตอป ซึ่งถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลม
ขนาดใหญแหงหนึ่งของประเทศไทย ในปจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑหลักดังตอไปนี้
1. น้ํามันปาลม
1.1 น้ํามันปาลมบริสุทธิ์
1.2 น้ํามันปาลมโอเลอีน
1.3 น้ํามันปาลมสเตียรีน
1.4 ไขมันผานกรรมวิธีไฮโดรจิเนต
1.5 กรดไขมันอิสระ
1.6 น้ํามันเมล็ดในปาลมบริสุทธิ์
2. น้ํามันพืชชนิดอื่น (น้ํามันมะพราว น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ํามันขาวโพด น้ํามันเมล็ด
ชา น้ํามันมะกอก น้ํามันคาโนลาผสมน้ํามันทานตะวัน)
3. ไขมันพืชผสมและเนยเทียม
4. ผักผลไมแชแข็ง
5. น้ําผลไม กาแฟ เครื่องดื่มตางๆ
6. ซอสปรุงรส
ลําดับที่ 4, 5 และ 6 ผลิตโดยบริษัทยอย คือ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC) และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ UFC
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได
บริษัท
บริษัทยอย
รวม

2549
4,114.61
1,180.41
5,295.02

2550
5,423.66
1,183.84
6,607.50

2551
7,852.68
1,669.68
9,522.36

(ลานบาท)
% สัดสวน
82.46
17.54
100.00

สัดสวนรายไดของกลุมบริษัท : บริษัทและบริษัทยอย (2551)

ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการ
โดย

กลุมน้ํามันพืช

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

กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑปาลมอื่นๆ
กลุมผักและผลไม
กลุมเครื่องดื่ม
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ
รวมมูลคาการจําหนาย
หัก สินคาคืนและสวนลดการคา
มูลคาการจําหนายสุทธิ

ป 2549
ลานบาท
%

ป 2550
ลานบาท
%

ป 2551
ลานบาท
%

3,734

70.31

5,017

75.72

7,407

77.55

426
33

8.02
0.62

459
28

6.92
0.42

552
60

5.77
0.62

876

16.49

820

12.38

1,128

11.81

172

3.24

235

3.54

323

3.39

70

1.32

67

1.02

82

0.86

5,311
(16)

100.00

6,626
(18)

100.00

9,552
(30)

100.00

5,295

6,608

9,522

หมายเหตุ : (1) ในวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัทไดเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในประเทศใหกับบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผานมา
ดานการกํากับดูแลกิจการ
1. มีการแตงตั้งเลขานุการบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31
สิงหาคม 2551 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการไดมีมติแตงตั้ง
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหารเปนเลขานุการบริษัท โดยใหมีผลทันที พรอมทั้งไดกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของ
และหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1.1 สถานที่เก็บเอกสารสําคัญ คือ สํานักงานใหญบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1.2 หนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญ คือ
1.2.1 จัดทําและเก็บเอกสาร
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถือหุน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถือหุน
- รายงานประจําปของบริษัท
1.2.2 ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน
1.2.3 เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารและมอบสําเนา
รายงานดังกลาวตอประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
7 วันทําการ
1.2.4 ใหคําแนะนําและตรวจสอบเพื่อใหมีความมั่นใจไดวา บริษัท คณะกรรมการ และผูบริหาร
ปฏิบัติการภายในกรอบของกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
1.2.5 ตรวจสอบเพื่อใหมีความมั่นใจไดวา มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ตลอดจนมีการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวของ
1.2.6 ติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ
1.2.7 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายเปนครั้งคราว
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2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการไดมีมติใหจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหา โดยมีสมาชิกประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ไดแก ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ รศ. ดร. ปรีชา
จรุงกิจอนันต นายบรรจง จิตตแจง และกรรมการบริหาร 1 ทาน คือ นายวัง ชาง ยิง โดยกําหนดรายละเอียด และหนาที่ความ
รับผิดชอบดังนี้
2.1 หนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญ คือ
2.1.1 กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาด และ
องคประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว
2.1.2 พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการให
คณะกรรมการพิจารณา
2.2.3 พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง
โดยเฉพาะกรรมการผูจัดการ
2.2 คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญและประธานคณะกรรมการสรร
หาเปนกรรมการอิสระ และมิไดมีตําแหนงประธานคณะกรรมการ
2.3 จํานวนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาควรมีอยางนอย 3 ทาน
2.4 กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.5 วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท

ดานการผลิต : บริษัทเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมการปลูกปาลมยั่งยืน
(Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO)
บริษัทไดดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง เพื่อสื่อสารตอสาธารณชน
ถึงความมุงมั่นนี้ บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมการปลูกปาลมยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO)
ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2551 RSPO กอตั่งขึ้นอยางเปนทางการภายใตมาตรา 60 แหงประมวลกฎหมายแพง (Swiss Civil
Code) เมื่อเดือนเมษายน 2547 ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยมีจุดมุงหมายในการสงเสริมการผลิตและการใชปาลม
อยางยั่งยืนผานความรวมมือของทุกภาคสวนภายในหวงโซอุปทาน
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ดานการตลาด : การรับรองผลิตภัณฑและกลุมผลิตภัณฑใหม
ในป 2551 น้ํามันเมล็ดชา ออรแกนิค ตราเนเชอเรลไดรับการยอมรับจากผูบริโภคและสถาบันเพื่อสุขภาพตางๆ เปน
อยางดี โดยไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณโครงการรักษหัวใจ จากมูลนิธิโรคหัวใจในพระบรมราชินูปถัมภและคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปนการรับประกันวาน้ํา มันชนิดนี้ดีตอหัว ใจ และยังไดรับการรับรองตราสัญ ลัก ษณ Organic
Thailand จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ วาเปนน้ํามันที่ผลิตขึ้นจากขบวนการธรรมชาติ และปราศจากสาร
ปนเปอน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ ป น ผู นํ า ด า นการผลิ ต น้ํ า มั น พื ช เพื่ อ สุ ข ภาพ บริ ษั ท จึ ง ได พั ฒ นาน้ํ า มั น ดอกคาโนล า ผสมน้ํ า มั น ดอก
ทานตะวัน ตราเนอเชอเรล ซึ่งมีความสมดุลของสัดสวนกรดไขมันที่เปนประโยชนตอรางกาย
นอกจากนี้ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยก็ไดวางตลาดน้ําผักผลไมรวม 100% ภายใตตรา
สินคา “ชูส” (Chooze) ใน 3 รสชาติใหมไดแก
1.
น้ําผักผลไมรวมสูตรผสมผักโขม 100%
2.
น้ําผลไมรวมสูตรผสมมังคุด 100%
3.
น้ําทับทิมผสมผลไมรวม 100%
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1. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของ
วัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้ ในสวนของบริษัทเองยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ ซึ่ง
เปนตนทุนการผลิตหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
2. ราคาน้ํามันปาลมผันผวน
ราคาน้ํามันปาลมดิบรายเดือนโดยเฉลี่ยในป 2551 มีการเคลื่อนไหวในชวงระหวาง 17.02-36.26 บาทตอ
กิโลกรัม และราคาเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 28.96 บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นรอยละ 18 จากป 2550 ในปจจุบัน มีความตองการใช
น้ํามันปาลม เพื่อนําไปผลิตเปนพลังงานทดแทน จึงทําใหราคาน้ํามัน ปโตรเลียมกลายมาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวน
กําหนดราคาน้ํามันปาลมดวย ซึ่งยิ่งจะทําใหราคาน้ํามันปาลมในปจจุบันมีความผันผวนมากขึ้น สงผลสะทอนไปยัง
ตน ทุน วัตถุดิบที่ผันผวน อยางไรก็ต าม บริษัทสามารถบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะความเสี่ยง
ดังกลาวไดจากการบริหารจัดการสินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาเพื่อจําหนายอยางระมัดระวัง และจะตอง
ติดตามตัวเลขที่เกี่ยวของกับผลผลิต การสงออก ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
ราคาน้ํามันปโตรเลียมในตลาดโลกอยางใกลชิด ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับฝายบริหารที่จะตองคาดการณราคาและ
ปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู
3. การแทรกแซงราคาโดยภาครัฐ
ในปที่ผานมา ภาครัฐมีการแทรกแซงอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ กัน ไดแก
1. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการนําเขาน้ํามันปาลมดิบใสภายใต AFTA โดยให
องคการคลังสินคาเปนผูนําเขาจํานวน 30,000 ตัน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เพื่อผอนคลายการขาดแคลน
น้ํามันปาลมซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550 แตการอนุมัติลาชาทําใหเมื่อมีการนําเขาในชวงปลายเดือน
กุมภาพันธ 2551 ปริมาณผลผลิตไดเพิ่มขึ้นอยางมาก ทําใหราคาน้ํามันปาลมปรับลดลงอยางรวดเร็ว
2. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินนโยบายแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมดิบป
2551 / 52 เพื่อแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกต่ํา โดยกําหนดใหรับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3.50
บาท และกําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบที่กิโลกรัมละ 22.50 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน ในขณะที่ราคาน้ํามันปาลมดิบใน
ตลาดโลกขณะนั้นอยูที่ประมาณ 14-15 บาทตอกิโลกรัม แตเริ่มดําเนินการรับซื้อจริงในเดือนมกราคม 2552 ซึ่งเปนชวง
ที่ผลผลิตออกสูตลาดนอย ทําใหราคาในประเทศดีดตัวสูงขึ้นเกินกวาราคาแทรกแซง
นอกจากนั้น ในป 2551 กรมการคาภายในมีการปรับเพดานราคาจําหนายปลีกน้ํามันปาลม 2 ครั้ง โดยครั้ง
แรกปรับขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 เปนการปรับขึ้นเพดานราคาจําหนายปลีกจากเดิมขวดละ 43.50 บาท เปน
47.50 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และลาสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 กรมการคาภายในไดปรับลดเพดานราคา
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จําหนายปลีกจาก 47.50 บาท เปน 38 บาท เพื่อลดภาระคาครองชีพใหกับผูบริโภค แตในเดือนพฤศจิกายน 2551
รัฐบาลกลับดําเนินนโยบายแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมดิบป 2551/52 เพื่อแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกต่ํา
กรณีดังกลาวขางตน ไดทําใหผูประกอบการเกิดความสับสนในแนวนโยบายที่ไมสอดคลองกัน รวมถึงการมี
มุมมองที่แตกตางกันในหนวยงานของภาครัฐซึ่งเปนการบิดเบือนกลไลตลาด
และไดสงผลกระทบตอเนื่องไปยัง
ผูประกอบการที่จะตองใชความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ
4. ภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก
ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2551 การสงออกของไทยตกต่ําลงอยางมาก ซึ่งคาดวาภาวะดังกลาวจะ
ยังคงตอเนื่องในป 2552 เนื่องจากตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก ประเทศสหรัฐฯ กลุมยุโรป และประเทศญี่ปุน ลวนเขาสู
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ สถานการณดังกลาวคาดวาจะสงผลกระทบตอการสงออกผักผลไมแปรรูปของบริษัทยอย
คือ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตตอไรสูงกวาพืชน้ํามันทุกชนิด และยังเปนพืชที่มีตนทุนการผลิตน้ํามันต่ํากวาพืช
ชนิดอื่น น้ํามันปาลมจึงเปนมันพืชสําหรับการบริโภคที่มีราคาถูกที่สุด สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําไปใช
ประโยชนในอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวางทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและไมใชอาหาร รวมถึงการนําไปใชในการผลิตพลังงาน
ทดแทนในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยมูลคาของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในปจจุบันสูงถึงประมาณ 50, 000 ลานบาท
ประเทศผูผลิตน้ํามันปาลมรายใหญ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และไนจีเรีย โดยมีปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมตอป
เรียงตามลําดับคือ 20 ลานตัน 18 ลานตัน 1.5 ลานตัน และ 1 ลานตัน โดยมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีปริมาณผลผลิตน้ํามัน
ปาลม คิดเปนมากกวารอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด
พื้นที่ใหผลผลิต ปจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 2.8 ลานไร ซึ่งขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรอยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง ในขณะที่
มาเลเซียและอินโดนีเซียมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 24 และ 20 ลานไรตามลําดับ อยางไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณมีนโยบายเรงรัดใหขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันอีกประมาณ 2.5 ลานไร เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตใหเพียงพอกับความ
ตองการผลิตเปนไบโอดีเซล
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2551 จัดเปนปทองของปาลมน้ํามัน อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณผลปาลมสด
และราคา โดยผลปาลมสดเพิ่มขึ้นจาก 6.2 ลานตันในป 2550 เปน 9.2 ลานตันในป 2551 โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนธันวาคม
ที่ 487,831 ตัน สูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 1,044,219 ตัน ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,543,761 ตัน เพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 47 จากป 2550 จากตัวเลขผลผลิตดังกลาวจะเห็นวาอัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป
2551 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 16.7 ซึ่งต่ํากวาป 2550 โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปน้ํามันปาลมดิบ ณ
สิ้นป 2551 จํานวน 107,947 ตัน (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2550 ที่ 88,916 ตัน การเพิ่มขึ้น
อยางมากของปริมาณผลปาลมสดในป 2551 มีสาเหตุจากปจจัยตอไปนี้
- อายุเฉลี่ยของตนปาลมที่เขาสูวัยการใหผลผลิต (Productive age)
- พื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น
- ปริมาณการกระจายน้ําฝนในป 2549 และป 2551
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ปริมาณผลปาลมสดในประเทศไทย

ปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทย

ที่มา : กรมการคาภายใน

กําลังการผลิต การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมีโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบประมาณ 66 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 18 ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น ยังคงสูงกวา
ปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาด แมวาในป 2551 จะมีผลปาลมมากถึง 9 ลานตัน จากพื้นที่เพาะปลูกที่ใหผลผลิตแลวที่มีอยู
ประมาณ 2.8 ลานไร ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 6.2 ลานตันในป 2550 จะเห็นวากําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีมากกวาอุปทาน
ของผลปาลมสดที่มีอยูในปจจุบันประมาณรอยละ 50 ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดังกลาวสงผลตอเสถียรภาพ
ราคาของน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
สถานการณตลาดและราคา ในป 2551 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยสูงกวาป 2550 นับเปนการปรับตัว
สูงขึ้นติดตอกันเปนปที่ 3 โดยในเดือนตุลาคม ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศ
มาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,390 ริงกิตตอตัน และปดแตะระดับสูงสุดของป
ในเดือนมีนาคมที่ 4,330 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2551 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบเดือนที่สามของ
ประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 2,852 ริงกิต ตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,418 ริงกิตตอตันในป 2550 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 18
ทํานองเดียวกันกับสถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตตนปและมา
สูงสุดในชวงกลางป โดยทั้งป ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวงตัวอยูในชวงระหวาง 17.02 - 36.26 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 18.63 31.47 บาทตอกิโลกรัมในป 2550) ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 2.88 - 6.05
บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 3.27 - 5.54 บาทตอกิโลกรัมในป 2550) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผล
ปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 4.56 และ 28.96 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ที่ 4.24 และ 24.45 บาทตอกิโลกรัม
ตามลําดับ ตัวเลขราคาดังกลาวใกลเคียงกับกับที่บริษัทไดมีการคาดการณไวในรายงานประจําป 2550 ที่คาดการณวาราคาน้ํามัน
ปาลมดิบในประเทศจะมีราคาไมต่ํากวา 28 บาทตอกิโลกรัม และราคาผลปาลมสดจะอยูที่ประมาณ 4.50 - 5.00 บาทตอกิโลกรัม
โดยเฉลี่ยทั้งป
ในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ในขณะที่ปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดก็มีมาก
สาเหตุเนื่องจากการที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมในตลาดโลก ปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแตตนป และสูงสุดเปนประวัติการณที่ระดับ 147
เหรียญฯ ตอบาเรลในเดือนกรกฎาคมทําใหราคาน้ํามันปาลมทั้งในตลาดโลกและในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตาม แตดวยวิกฤต
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การเงินของโลก ทําใหราคาน้ํามันปโตรเลียมปรับลดลงอยางรุนแรง ตอเนื่องจนมาอยูที่ประมาณ 33 เหรียญฯ ตอบาเรล ในชวง
ปลายป สงผลใหราคาน้ํามันไบโอดีเซลปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกเริ่มดิ่งลงอยางรวดเร็ว
ประเทศผูนําเขารายใหญของโลก ไดแก จีน และอินเดีย ชะลอการนําเขาน้ํามันพืช ตลาดภายในประเทศจึงเขาสูภาวะซบเซา
โดยราคาผลปาลมสดลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2.50 บาท จากที่เคยสูงถึง 6 บาทในชวงตนป
เพื่อแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกต่ําและไมใหกระทบตอนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงาน
ทดแทน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ใหดําเนินนโยบายแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมดิบ ป 2551 / 52
โดยกําหนดใหรับซื้อน้ํามันปาลมดิบในราคากิโลกรัมละ 22.50 บาทปริมาณ 100,000 ตัน และเก็บเปนสินคาคงคลังไวจําหนายใน
ชวงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในแหลงผลิตที่เขารวมโครงการรับซื้อผลปาลมทะลายจากเกษตรกรใน
ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท (อัตราการสกัดน้ํามันอยูที่รอยละ 17) โดยกําหนดชวงเวลาดําเนินการเดือนพฤศจิกายน 2551 มกราคม 2552

ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร , กรมการคาภายใน
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คาดการณสถานการณปริมาณและราคาน้ํามันปาลมป 2552
สําหรับในป 2552 ประมาณการผลผลิตผลปาลมสดโดยรวมอยูที่ 8.5 ลานตันลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 8.0 ทั้งนี้
เนื่องจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการคือ
- เปนรอบปที่ตนปาลมโดยเฉพาะตนปาลมที่มีอายุมากจะชะลอการใหผลผลิตหรือพักตัวตามหลักการเคลื่อนไหวใน
การใหผลผลิตเพิ่มลดรายปสลับกัน
- เกษตรกรสวนใหญไมไดใสปุยตามอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากปุยมีราคาเพิ่มขึ้นตอเนื่องตลอด 3 ปที่ผานมา
- คาดวาปริมาณและการกระจายของฝนในชวงแลงจะไมดีเทากับปที่ผานมา
การกระจายของปริมาณผลปาลมสดรายเดือนโดยภาพรวมทั้งประเทศนาจะมีการกระจายดีขึ้นในสัดสวนใกลเคียงกันใน
แตละเดือน โดยจะมีปริมาณต่ําสุดในเดือนมกราคมประมาณ 480,000 ตันหรือรอยละ 5.6 ของทั้งป และจะมีปริมาณมากที่สุดใน
เดือนพฤษภาคมประมาณ 900,000 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 11.0 ของทั้งป
คุณภาพผลปาลมสดในป 2552 คาดวาจะมีอัตราการสกัดน้ํามันเฉลี่ยดีข้นึ กวาป 2551 เนื่องจากมีการเนาเสียในการเก็บ
เกี่ยวนอยลงทําใหการสูญเสียน้ํามันและระดับกรดไขมันอิสระลดลง สวนผลปาลมสดที่ไดจากเกษตรกรรายยอยคุณภาพจะยังคง
ไมดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรรายยอยสวนมากไมไดใสปุยตามปริมาณที่ตองการ นอกจากนี้เกษตรกรรายยอยนิยมการซื้อขายผาน
ลานเทโดยไมคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการเก็บเกี่ยว เมื่อลานเทรวบรวมผลปาลมจะผานกระบวนการบมแยกผลรวงกอน
นําไปสงมอบใหกับโรงงานสกัดจึงไดอัตราการสกัดน้ํามันต่ําลง
สวนราคาผลปาลมสดป 2552 คาดวาราคาเฉลี่ยตลอดปจะสูงกวา 3.20 บาทตอกิโลกรัม และราคาน้ํามันปาลมดิบเฉลี่ย
จะเคลื่อนไหวขึ้นลงที่ระดับ 20.00 บาทตอกิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายภาครัฐ ราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลก ราคาน้ํามัน
ปโตรเลียมซึ่งจะสะทอนไปยังความตองการเพื่อผลิตไบโอดีเซลเปนปจจัยสําคัญโดยปจจัยทั้งหมดดังกลาวยากที่จะคาดเดาได
ประมาณการพื้นที่ปลูกและผลผลิตปาลมน้ํามันทั้งประเทศป 2552
อายุปาลม
4-5 ป
> 16 ป
6-10 ป
11-16 ป

จังหวัด
กระบี่
สุราษรธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
สตูล
ตรัง
ประจวบคีรีขันธ
ชลบุรี
พังงา
ระนอง
อื่นๆ
รวม
ประมาณการ (ตัน / ไร / ป)
ประมาณการ (ตัน)
เดือนที่ใหผลผลิต
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25,000
50,000
30,000
70,000
10,000
15,000
3,000
8,000
30,000
3,000
15,000
259,000
0.75
194,250
มค.-เมย.

295,000
215,000
195,000
5,000
43,000
29,000
10,000
20,000
24,000
7,000
44,000
887,000
3.25
2,882,750
มค.-เมย.

280,000
300,000
196,000
10,000
18,000
22,000
26,000
23,000
18,000
20,000
29,000
942,000
3.30
3,108,600
พค.-สค.

210,000
195,000
225,000
5,000
18,000
22,000
40,000
23,000
9,000
20,000
29,000
796,000
3.00
2,388,000
กย.-ธค.

รวม (ไร)
810,000
760,000
646,000
90,000
89,000
88,000
79,000
74,000
81,000
50,000
117,000
2,884,000
2.97
8,573,600

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
1.

ไบโอดีเซล

นโยบายภาครัฐที่ผลักดันเรื่องพลังงานทดแทนสืบเนื่องมาจากกระแสเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อลดภาวะโลกรอน
ซึ่งจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจากปโตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาเปนแหลงพลังงานทางเลือก
ทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน จากการที่ประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรม ซึ่งสามารถผลิตอาหาร
บริโภคในประเทศไดเพียงพอและปจจุบันยังมีอุปทานสวนเกินเหลือพอที่จะสงออก จึงมีความไดเปรียบในการพัฒนาพืชพลังงาน
อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมมีความผันผวนอยางมากดังเชนในปที่ผานมา อาจทําใหเกิดความไมแนนอนใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตนทุนการผลิตพลังงานทดแทนดังกลาว
นอกจากนั้น การนําพืชอาหารมาผลิตพลังงานทดแทน อาจตองมีแนวนโยบายในการปกปองอุตสาหกรรมอาหารควบคู
กันไปดวย หรืออาจมีมาตรการเสริมเพื่อแยกใหชัดเจนระหวางพืชที่จะปลูกเพื่อเปนอาหารและพืชที่ปลูกเพื่อนําไปผลิตพลังงาน
ทดแทน มิฉะนั้น โครงสรางราคาของอุตสาหกรรมผลิตอาหารอาจจะถูกกระทบ ดังเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการนํา
ขาวโพดไปผลิตเอทานอลจํานวนมากจนทําใหขาวโพดราคาสูง เนื่องจากเกษตรกรสามารถเลือกขายขาวโพดใหกับโรงงานเอทา
นอลในราคาที่ดีกวาได
ในปที่ผานมา กระทรวงพลังงานไดบังคับใหบริษัทผูคาน้ํามันทุกแหงจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล B2 (คือเติมไบโอดีเซล
B100 ผสมเขาไปในน้ํามันดีเซลรอยละ 2) แทนการจําหนายน้ํามันดีเซลในสถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ
2551 ในขณะที่แผนการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล B5 ทั่วประเทศถูกกําหนดไวในป 2554 กรณีดังกลาวจะทําใหเกิดความ
ตองการไบโอดีเซล B100 วันละประมาณ 3 ลานลิตร หรือคิดเปนปริมาณน้ํามันปาลมดิบถึงปละ 1 ลานตัน จากปจจุบันที่มีความ
ตองการน้ํามันปาลมดิบปละ 300,000-400,000 ตันเพื่อนําไปผลิตน้ํามันไบโอดีเซล B2 การบังคับใหมีการจําหนาย B5 ในป 2554
จะตองสอดคลองกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํา มัน ซึ่งตามแผนพัฒนาปาลม น้ํามันป 2551-2555 กระทรวงเกษตรฯ
กําหนดงบประมาณไวท่ี 9,500 ลานบาท เพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาลมอีกจํานวน 2.5 ลานไร โดยเปนการเปลี่ยนเปนปาลมพันธุดีใน
พื้นที่นาราง ทิ้งราง สวนผลไมที่ใหผลตอบแทนต่ํา ปาเสื่อมโทรม พื้นที่ดินเปรี้ยว และพื้นที่ปลูกยางในที่ลุม และเมื่อรวมกับพื้นที่
เดิมอีก 3 ลานไร จะทําใหไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งสิ้นประมาณ 5.5 ลานไร ซึ่งคาดวาจะไดผลผลิตปาลมน้ํามันประมาณ 9 ลาน
ตัน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล B5
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลอยูท่ีปริมาณและราคาของน้ํามันปาลม ซึ่งหาก
ราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง อาจกอใหเกิดปญหาตามมาไดแก
1. ผูผลิตไบโอดีเซล B100 จะหยุดการผลิต
2. การที่ตนทุนของไบโอดีเซลอยูในระดับสูงจะไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน รวมถึง
ตนทุนการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคก็จะสูงขึ้นดวย ซึ่งจะสงผลกระทบตอเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอาหาร
3. หากไมเปดตลาดการคาเสรี AFTA ราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศที่สูงขึ้น จะสรางแรงจูงใจใหเกิดการลักลอบ
นําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศ
4. เกิดอุปสรรคในการจําหนายไบโอดีเซล B2 ซึ่งไดประกาศเปนกฏหมายมีผลใชบังคับไปแลว
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2551

แนวโนมความตองการไบโอดีเซล
2552
2553
2554
B2
B5

2555

ความตองการ B100 (ลานลิตร/วัน)

1.16

1.33

1.38

3.02

3.40

ความตองการน้ํามันปาลมดิบ (CPO) (ลานตัน/ป)

0.39

0.45

0.47

1.02

1.06

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

2.

อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน

เมื่อราคาผลปาลมสดมีความคงที่ในระดับสูงเปนที่พอใจของเกษตรกรผูปลูกปาลมแลว ยังเปนแรงจูงใจใหพวกเขาหันมา
สนใจในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากขึ้น ทั้งการเลือกพันธุดี การใชปุย การอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ได
มาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลม และจะมีการปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคตขางหนา
การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี เปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ตองใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการ
กําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ดพันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลวยังใหปริมาณ
น้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย อันจะมีผลทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุไมดี
ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลา
พันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับ
นโยบายภาครั ฐ ที่ส นั บ สนุน ใหเ พิ่ม พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล ม เกษตรกรหลายพื้น ที่จึ ง ให ค วามสนใจในการปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น กัน อย า ง
แพรหลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดอื่นนอกเหนือจากภาคใต จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุปาลม
น้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากขึ้น เนื่องจากหนวยงานของรัฐไมสามารถ
ผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตองอาศัยเวลาไมนอยกวา 30
ป เพื่อดูผลผลิตที่ไดตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน (Replanting)

3.

การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่
ปอนเขาสูกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน โดยการนึ่งผลปาลม
การแยกเมล็ดในปาลม และการสกัดน้ํามันออกจากปาลม เนื่องจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีการใชน้ําใน
ปริมาณมากสงผลใหเกิดน้ําเสียที่มีภาวะความสกปรกของสารอินทรียสูง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังกอใหเกิดของเหลือใชใน
รูปของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) เสนใยปาลม (Fiber) กะลาปาลม (Shell) และกากตะกอน (Decanter
Cake) ดังนั้น การใชประโยชนจากเศษวัสดุจากปาลมเหลานี้ ซึ่งเปนแหลงพลังงานชีวมวลที่สําคัญจึงเปนวิธีการที่สามารถเพิ่ม
รายได และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ทางภาครัฐ ไดแก กระทรวงพลังงาน จึงได
เขามามีสวนสนับสนุนโดยการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การสงเสริมดานเทคนิค และเงิน ทุนในการนําระบบกาซชีว ภาพ
(Biogas) เขามาใชในโรงงาน และการปรับปรุงใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล
(Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถจําหนายกระแสไฟฟานั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดน้ํามันปาลมอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ ทั้งระบบกาซชีวภาพและระบบเชื้อเพลิงชีวมวลถูก
นํามาใชในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมหลายแหง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเปนการใชเศษวัสดุจากปาลมมาเปน
แหลงเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม
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นอกจากนั้น ปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องการพยายามลดภาวะเรือนกระจก ซึ่งกาซเรือนกระจกเปนตนเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแมวาประเทศไทยไมมีพันธกรณีที่จะตองลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด แตประเทศไทย
ก็เปนแหลงหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรมจะมาดําเนินโครงการลดกาซเรือนกระจกรวมดวย เพื่อหวังจะไดรับสวนแบงในรูปของ
คารบอนเครดิตที่ไดจากโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งเรียกวา
Certified Emissions Reduction หรือ CER มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได (1 CER = 1 ton CO2
equivalent) และในขณะนี้มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบจํานวนหนึ่งสนใจเขารวมโครงการดังกลาว

4.

การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่ควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว
การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมใหเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) ดังนั้น ปาลม
น้ํา มั น นั บเป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่สํ า คั ญ ซึ่ ง สามารถพัฒ นาการใช ป ระโยชนไ ปในรูป แบบที่ ห ลากลายและสามารถเพิ่ม มู ลค า ใน
ผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ
จากที่ไดอธิบายไปแลวขางตน อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีศักยภาพสูงทางดานการใชประโยชนพลังงานที่ไดจาก
เชื้อเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เปนแหลงทางเลือกในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมอยูในระดับสูง ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และ
เพื่อสรางความมั่นใจในการเปนแหลงพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
สามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในลําดับตอไป ในขณะที่ทาง
ภาครัฐก็ตองสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทนอยางเรงดวน ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ภาครัฐ
ไดกําหนดบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B2 และในป 2554 ก็จะบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B5 ดังนั้น คาดวาในอนาคต ความตองการ
ใชน้ํามันปาลมดิบจะเพิ่มขึ้นมากถึงปละ 2,000,000-3,000,000 ตัน นอกจากนั้น อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังสามารถตอยอดไปสู
อุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ เยื่อไม และสรางสารตั้งตน
อื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง
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สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการผลิต
ของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 66 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อลด
ตนทุนการผลิตตอหนวยใหมากที่สุด ทําใหบางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่
ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล อีกทั้งปจจัย
ภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียมก็มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบภายในประเทศเชนเดียวกัน
ในปที่ผานมา ความผันผวนของราคาน้ํามันปโตรเลียม ไดสงผลกระทบอยางมากตอโครงสรางราคาน้ํามันปาลมดิบของ
ไทย รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ โดยเฉพาะในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา ทําใหปจจัยที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมในประเทศ
ในปจจุบัน การนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศภายใตการเปดการคาเสรีตามขอตกลงเขตการคาเสรี อาเซียน
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยการลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 สามารถปฏิบัติไดภายใต
การดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคาเทานั้น ซึ่งหากพิจารณาในหลักการก็อาจเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาวะความผัน
ผวนของตลาดน้ํามันปาลมในประเทศได แตในทางปฏิบัติก็ยังไมสามารถแกปญหาไดทันตอเหตุการณ ยกตัวอยางเชน ในเดือน
พฤศจิกายน 2550 ประเทศไทยไดประสบกับภาวะขาดแคลนน้ํามันปาลม คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ให
องคการคลังสินคาเปนผูนําเขาน้ํามันปาลมดิบใสภายใตขอตกลงการคาเสรี AFTA จํานวน 30,000 ตัน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ
2551 แตเนื่องจากรัฐบาลอนุมัติใหนําเขาลาชา โดยใหนําเขาในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ 2551 ซึ่งเปนชวงที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก
ทําใหราคาน้ํามันปาลมลดลงอยางรวดเร็ว
หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตินโยบายแทรกแซงตลาดน้ํามันปาลมดิบป 2551/52 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2551 เพื่อแกไขปญหาราคาปาลมน้ํามันตกต่ํา โดยกําหนดใหรับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท และ
กําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบที่กิโลกรัมละ 22.50 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน แตเมื่อถึงกําหนดเวลารับซื้อในเดือนมกราคม 2552
ราคากลับดีดตัวสูงขึ้นเกินกวาราคาแทรกแซงอันเนื่องมาจากผลผลิตออกสูตลาดนอยลง เปนตน
ดังนั้น ถึงเวลาแลวที่ภาครัฐควรจะตองปลอยใหกลไกตลาดทํางานอยางเต็มที่ โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ พรอม
กับการเปดการคาเสรีตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ เพื่อใหระบบการคาและโครงสรางราคาปรับตัวอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักของอุปสงคและอุปทาน
จะเห็นวาปจจัยที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ํามันปาลมลวนแตจะสงผลใหเกิดสถานการณที่ยากตอการควบคุมและ
คาดการณ
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ดังนั้น การมองแนวโนมของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเรื่องของการพัฒนาและตอยอดอุตสาหกรรมไปในระดับสูง ยังคง
เปนคําถามวาจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากการพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตามมาอีก
หลายประเภทตองอาศัยการลงทุนสูง เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scales) แมวาในปจจุบันอุปทานสวนเกิน
ของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเริ่มมีมากขึ้นจากเดิมมีสวนเกินประมาณ 300,000 ตัน เปน
600,000 ตัน แตการผันผวนของปริมาณและราคาน้ํามันปาลม ยังคงเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการทําใหตลาดมีดุลยภาพ
พร อ มสํ า หรั บ การพั ฒ นาในลํ า ดั บ ต อ ไป ไม ว า จะเป น การต อ ยอดไปสู อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ จ ากน้ํ า มั น ปาล ม และอนุ พั น ธ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมไบโอดีเซลอยางเปนระบบ

37

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
PERFORMANCE OF CRUDE PALM OIL IN THAILAND 2008
(Source : Internal Trade Department)
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1.

ผลการดําเนินงาน

จากเหตุผลที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้ (ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน”) แมวาจะสงผล
กระทบตอราคาในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก 24.45 บาทตอกิโลกรัมเปน 28.96 บาทตอกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
18.45 มีผลใหตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 43.80 เมื่อเทียบกับป 2550 ซึ่งใกลเคียงกับรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 43.23 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นจากรายไดจากการขายมีผลมาจากการปรับราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ 44.35
ทําใหมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 157.99 ลานบาท ประกอบกับบริษัทยอยมีการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น 90.69
ลานบาท บริษัทฯจึงมีกําไรสุทธิในป 2551 เพิ่มขึ้น 144.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.06
สําหรับบริษัทยอย (UPOIC) นั้น ราคาเฉลี่ยซื้อผลปาลมสดของบริษัทยอยในป 2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ
17.99 แตเนื่องจากปริมาณผลปาลมสดในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทยอยซื้อผลปาลมสดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 349.75
สงผลใหผลปาลมสดที่เขาสูกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 70.18 โดยมีสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจาก
ภายนอกและผลผลิตจากสวนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 58.37 และ 41.63 ของผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด
ในขณะที่ป 2550 สัดสวนคิดเปนรอยละ 84.25 และ 15.75 ถึงแมวาจะมีการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกเพิ่มขึ้น และ
ทําใหสัดสวนของตนทุนขายเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากการขายของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 51.22 ในป 2550
เปน 58.89 ในป 2551 แตเนื่องจากทั้งปริมาณขายและราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยที่เพิ่มขึ้นรอยละ 56.37 และ 29.91
ตามลําดับ ทําใหบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 60.08
จากเหตุการณดังกลาวขางตน สงผลใหผลการดําเนินงานในป 2551 ของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 354.24 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 173.40 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 95.88 และทําใหอัตรากําไรสุทธิในป 2551 เทากับรอย
ละ 3.69 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนที่รอยละ 2.71
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ ในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขาย : รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 2,914.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ
44.11 เนื่องจากรายไดจากการขายในสวนผลิตภัณฑของบริษัทเพิ่มขึ้น 2,429.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ
44.79 โดยมาจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ 0.44 และราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ
44.35
ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 485.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.04 ทั้งรายไดจาก
การขายภายในประเทศและตางประเทศ ในจํานวนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวเปนรายไดจากการสงออกรอยละ 57.41
ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 4.71 เมื่อ
เทียบกับป 2550 ทั้งนี้ ในป 2551 รายไดจากการสงออกของบริษัทยอย 2 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจผักผลไม
แปรรูป มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 50.38 และ 87.84 ของรายไดจากการขายทั้งหมด
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รายไดอื่น : ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ จํานวน 77.27
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.80 ของรายไดรวม โดยเพิ่มขึ้น 16.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.85 ซึ่ง
เปนการเพิ่มขึ้นของบริษัทจํานวนเงิน 3.24 ลานบาท สวนใหญมาจากรายไดจากการขายเศษวัสดุ
ในสวนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 13.59 ลานบาท มาจาก
 รายไดจากการขายเศษน้ํามันจํานวน 10.09 ลานบาท
 รายไดจากการขายเศษวัสดุจํานวน 1.71 ลานบาท
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 4.15 ลานบาท
 โอนกลับคาเผื่อสินคาลาสมัยลดลง 2.18 ลานบาท
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 85.62 ของรายไดจากการขาย (ป
2550 : รอยละ 85.77) ในขณะที่ตนทุนขายในสวนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 92.58 ในป 2550 เปนรอยละ
92.94 ในป 2551 เนื่องมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 29.73
ในสวนของบริษัทยอยมีการเพิ่มสัดสวนอัตราการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกจากรอยละ 15.75 เปนรอยละ
41.63 ทําใหตนทุนขายของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 50.01 ในป 2550 เปนรอยละ 58.30 ในป 2551
คาใชจายในการขาย : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายของป 2551 เทากับ 536.06 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 112.27 ลานบาทจาก 423.79 ลานบาทในป 2550 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท
76.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.13 เนื่องมาจากคาใชจายสงเสริมการขาย และคาขนสง ซึ่งสอดคลองกับ
รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 43.23
ในสวนของบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น 35.86 ลานบาท เนื่องจากมาจากคาขนสงที่เพิ่มขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเชนกัน
คาใชจายในการบริหาร : บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารของป 2551 เทากับ 219.40 ลาน
บาท (ป 2550 : 187.39 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 32.01 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 10.16 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 8.73 เนื่องมาจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
ในสวนของบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 21.85 ลานบาท โดยมาจาก
 ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น 13.45 ลานบาท เนื่องจาก
การทําลายเมล็ดพันธุปาลมที่ไมงอก ซึ่งบริษัทไดนําเขามาเพื่อขายในป 2550 แตปรากฏ
วาราคายางในปนั้นสูงมาก จนทําใหชาวสวนหันไปปลูกยางมากกวาปาลมสงผลใหปริมาณ
เมล็ดพันธุในตลาดลน เกินความตองการ ทําใหเมล็ดพันธุที่นํา เขามาไมสามารถผา น
กระบวนการผลิตไดตามกําหนด
 คาเผื่อการลดมูลคาสินคา เพิ่มขึ้น 5.06 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดที่ปรับตัวลดลงอยาง
ตอเนื่องและรุนแรงตั้งแตไตรมาสที่ 3 ประกอบกับราคาปุยที่สูงขึ้น ทําใหคาใชจายปุย

41

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
ในชว งปลายป มีจํา นวนเงิน สู งขึ้น ถึง รอยละ 201.64 จากปที่แ ล ว และส ง ผลให ตน ทุ น
สต็อคคงเหลือ ณ สิ้นป 2551 มีราคาสูงกวาราคาตลาด
คาความนิยมตัดจําหนาย : เนื่องจากในป 2551 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 43 เรื่อง
การรวมธุรกิจ ทําใหบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถตัดจําหนายคาความนิยมไดอีกตอไป
คาใชจายทางการเงิน : ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงิน 87.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 20.89 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 31.46 ในจํานวนเงินดังกลาวเกิดจาก: คาใชจายของบริษัทเพิ่มขึ้น 14.86 ลานบาท เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบตอหนวยที่ปรับตัว
สูงขึ้น มีผลใหมีการปรับราคาขาย สงผลใหบริษัทตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
 คาชจายของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 6.03 ลานบาท เนื่องมาจากเงินกูยืมระยาวที่เพิ่มขึ้นจาก
การขยายโรงงาน
กําไร
กําไรขั้นตน : จากการที่รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 44.11 ในขณะที่ตนทุน
ขายก็เพิ่มขึ้นในอัตราใกลเคียงกับป 2550 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 43.86 ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไร
ขั้นตนในป 2551 เทากับรอยละ 14.38 (ป 2550 : รอยละ 14.23) อยางไรก็ตาม ถึงแมวาอัตรากําไรขั้นตนจะ
ใกลเคียงกัน แตรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นก็สงผลใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 429.11 ลานบาท คิด
เปนเพิ่มขึ้นรอยละ 45.64
กําไรจากการดําเนินงาน : จากการที่อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอยที่ใกลเคียงกับป 2550
ในขณะที่อัตราสวนของคาใชจายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายลดลงจากรอยละ 9.25
ในป 2550 มาอยูที่รอยละ 7.93 ในป 2551 รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทยอยไมสามารถบันทึกคาความนิยม
ตัดจําหนายจํานวน 18.72 ลานบาทในป 2551 ได ทําใหกําไรจากการดําเนินงานในป 2551 เพิ่มขึ้นถึง 320.38
ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.44 เมื่อเทียบกับป 2550 ทําใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.20 (ป 2550 : รอยละ 5.56)
กําไรสุทธิ : จากการที่อัตรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทําใหบริษัทและ
บริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 173.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.88 และมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.69 (ป 2550: รอยละ 2.71)
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2551 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2550 ในอัตราหุน
ละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 53.99 ของกําไรสุทธิ (ป 2550 : จายเงินปนผลหุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ
90.91 ของกําไรสุทธิป 2549) ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดวาจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปน
จํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป อยางไรก็ตามในระหวางป 2551 บริษัท
ไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล
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ในสวนของบริษัทยอย (UPOIC) นั้น ในป 2551 มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของ
ป 2550 ในอัตราหุนละ 3 บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของป 2550 อัตราหุนละ 3 บาท รวมเปน
การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของป 2550 ในอัตราหุนละ 6 บาทคิดเปนรอยละ 97.40 ของกําไรสุทธิ
นอกจากนี้ในระหวางป 2551 บริษัทยอยมีการจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 6 บาท
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีมูลคา
ตามบัญชีตอหุนเทากับ 2.28 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักสุทธิ 820 ลานหุน )
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ที่มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 2.02 บาท (คํานวณจากจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 820 ลานหุน) ซึ่งเนื่องมาจากกําไรสุทธิในป 2551 ที่เพิ่มขึ้น

2.

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 4,657.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 เปน
จํานวนเงิน 324.29 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 7.48 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย
ดังตอไปนี้
•

•

•

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด : ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดจํานวน 263.16 ลานบาทลดลง 63.05 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 19.33 ทั้งนี้มา
จากการลดลงของบริษัทจํานวนเงิน 24.02 ลานบาท ในขณะที่บริษัทยอยลดลง 39.03 ลานบาท
เนื่องมาจากการจายชําระคาภาษีเงินไดนิติบุคคล และเงินปนผลจายระหวางกาล
ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน : ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกันสุทธิหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวนเงิน 926.35 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 19.89 ของสินทรัพยรวม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 ซึ่งมียอดสุทธิ 985.82 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 22.75 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปนลูกหนี้การคาที่ลดลงในสวนของบริษัทโดยมีสาเหตุ
มาจากราคาขายตอหนวยที่ลดลงในไตรมาสสุดทายของป 2551 รอยละ 16.24 ซึ่งมีผลมาจากราคา
น้ํามันปาลมดิบที่ลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินกวา 3 เดือน และลูกหนี้เช็คคืน
เพียงรอยละ 4.77 ของลูกหนี้การคาที่ไมเกี่ยวของกัน และไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
แลวถึงรอยละ 93.15 ของลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 เดือน และลูกหนี้เช็คคืน
สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 1,130.43 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 24.27 ของสินทรัพยรวม เปรียบเทียบกับป 2550 จํานวนเงิน 1,029.98 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 23.77 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 100.45 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของบริษัท
ยอย ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากสินคาที่มีฤดูกาลผลิตที่บริษัทยอยไดรับคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคา และ
ทยอยสงมอบจนกวาจะเริ่มฤดูกาลผลิตใหม นอกจากนี้ บริษัทยอยยังมีการเก็บสตอกน้ํามันปาลม
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•

•

•

•

•

•

•

3.

ดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมเพื่อรอราคาตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องมาจากราคาขายที่ผันผวนจาก
การเขาแทรกแซงราคาน้ํามันปาลมดิบของรัฐบาล
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
33.86 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นของบริษัทจํานวน 9.03 ลานบาท เนื่องมาจากภาษีเงินไดนิติ
บุคคลขอคืน ในสวนของบริษัทยอย เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาษีมูลคาเพิ่มขอคืนจํานวนเงิน 11.87 ลาน
บาท เงินมัดจําคาเครื่องจักร 2.16 ลานบาท และลูกหนี้คาเมล็ดพันธุ 6.05 ลานบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น : ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง 6.10
ล า นบาท เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย อ ยได มี ก ารจํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดฯ โดยมี กํ า ไรจากการขาย
หลักทรัพยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 0.12 ลานบาท ซึ่งบันทึกอยูในรายไดอื่นๆ
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของที่ดิน
อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 306.23 ลานบาท หรือรอยละ 18.74 เมื่อเทียบกับป 2550
โดยเป น การเพิ่ม ขึ้ น ในสว นของบริษั ท 58.82 ลา นบาท และของบริ ษั ท ยอ ย 247.41 ล า นบาท
เนื่องมาจากการซื้อเครื่องจักรในโครงการขยายกําลังการผลิตซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน และการ
ปลูกปาลมทดแทนตอเนื่องจากปกอน
ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน : ณ สิ้นป 2551 เพิ่มขึ้น 0.75 ลานบาท เนื่องมาจากบริษัทยอย
ไดนําที่ดินดังกลาวมาพัฒนาและใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชที่เปนวัตถุดิบใหกับโรงงานของ
บริษัทยอยเอง
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน : ณ สิ้นป 2551 เพิ่มขึ้น 16.77 ลานบาท เปนสวนของบริษัทจํานวน 9.68
ลานบาท เนื่องมาจากคา upgrade software และสวนของบริษัทยอยจํานวน 7.09 ลานบาท สวน
ใหญมาจากคาลิขสิทธิ์และคารับความชวยเหลือทางเทคนิคของกิจการที่ควบคุมรวมกัน
คาความนิยมในการรวมกิจการ : ณ สิ้นป 2551 เพิ่มขึ้น 3.26 ลานบาท เนื่องมาจากการเปลี่ยน
แปลงมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 43 เรื่อง การรวมธุรกิจ ทําใหบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถตัด
จําหนายคาความนิยมไดอีกตอไป
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2551 ลดลง 8.21 ลานบาท เนื่องมาจากเงินมัดจําจากการซื้อ
เครื่องจักรของบริษัทยอยลดลง

แหลงที่มาของเงินทุน

โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุน 2,271.67
ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.77 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน และหนี้สินจํานวน 2,386.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ
51.23 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน ซึ่งในจํานวนหนี้สินดังกลาวมาจากเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 1,683.61 ลาน
บาท หรือรอยละ 70.56 ของหนี้สินรวม โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 1,569.35 ลานบาท หรือรอยละ 65.77ของ
หนี้สินรวม และเปนเงินกูระยะยาวจํานวน 114.26 ลานบาท หรือรอยละ 4.79 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้บริษัทและบริษัท
ยอยมีอตั ราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 1.05 เทา โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ :• สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น 292.88 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 14.80 ซึ่งมาจากกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย
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• หนี้สิน : ณ สิ้นป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูดังนี้
(ก) เงินกูระยะสั้นจากธนาคาร 1,607.00 ลานบาท ประกอบดวย
- จํานวนเงิน 731.00 ลานบาท เปนเงินกูของบริษัทยอย
- จํานวนเงิน 736.00 ลานบาทเปนสวนของบริษัท ซึ่งลดลงรอยละ 27.13 เนื่องจากราคา
ขายตอหนวยที่ลดลง ซึ่งมีผลมาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงทําใหมีการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนลดลงใน
ลูกหนี้การคาจํานวนเงิน 95.48 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีเงินสดรับจํานวน 204.04 ลานบาทจากเงินปนผล
จากบริษัทยอย
- จํานวนเงิน 28.50 ลานบาท เปนเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัท
ยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัทยอยเอง
และไมมีเงื่อนไขของหนี้สินตอการกูยืม (Covenant) บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปน
สกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป 2552 โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย
MLR
- จํานวนเงิน 48.11 ลานบาท เปนเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัท
ยอย ซึ่งค้ําประกันโดยบริษัทและมีเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึง
เงื่อนไขการจายเงินปนผลของบริษัทยอย เงินกูดังกลาวเปนสกุลเงินบาทครบกําหนดชําระในป 2553 โดย
มีการชําระคืนเงินตนทุก 3 เดือนพรอมดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเทากับ THBFIX บวกดวยอัตราคงที่
- จํานวนเงิน 25.74 ลานบาท เปนเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัท
ยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัทยอยเอง
และมีเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลของ
บริษัทยอย บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปนสกุลเงินบาทครบกําหนดชําระในป 2557
โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยเทากับ THBFIX บวกดวยอัตราคงที่
(ข) หนี้สินระยะยาวจํานวนเงิน 114.26 ลานบาท เปนของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจด
จํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัทยอยเอง และมีเงื่อนไขและขอจํากัด
บางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยไดกู
เงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป 2557 โดยมีการชําระคืนเงินตน
พรอมดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย เทากับ THBFIX บวกดวยอัตราคงที่
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2551 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ส ภาพคล อ งทางการเงิ น ลดลงจากป 2550 โดยมี เ งิ น สดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลง 63.05 ลานบาท จาก 326.21 ลานบาท ในป 2550 เปน 263.16 ลานบาท ในป 2551 โดยมีปจจัย
ที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 597.80 ลานบาท ในขณะที่ป 2550 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 43.77 ลานบาท สาเหตุ
หลักมาจากในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น และบริษัทมีลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลดลง ทําใหมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้น
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการ
ลงทุน 489.85 ลานบาท ในขณะที่ป 2550 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน 208.61 ลานบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นจากการขยายโรงงานและเพิ่ม
กําลังการผลิต
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 171.00 ลานบาท ในขณะที่ ป 2550 มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 383.22 ลานบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในขณะที่บริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะ
ยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งนํามาใชในการขยายโรงงานและมีการจายเงินปนผลในป 2551 สูงกวาป 2550
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยจะมีเงินสดและลูกหนี้
การคาลดลง ในขณะที่มีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นในจํานวนใกลเคียงกัน อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
ในป 2551 เทากับ 1.08 เทา (ป 2550 : 1.07 เทา)
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : จากการที่บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและลูกหนี้การคาลดลง
ทําใหอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน ลดลงเมื่อเทียบกับป 2550 คือ 0.54 เทา (2550: 0.59 เทา)
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 7.88 ในป 2551 (2550: รอยละ 4.58) เนื่องจากผลกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 91.64 ในขณะที่สินทรัพยรวม
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 7.48
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 16.67 ในป 2551 (2550: รอยละ 9.20) ทั้งนี้เนื่องจากผลกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนลดลงเปน 1.05 เทา ในป 2551 (2550: 1.19
เทา) เนื่องจากบริษัทมีผลกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้
การคาเทากับ 9.93 เทา (2550: 8.38 เทา) สงผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 36 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับป
2550 ซึ่งอยูที่ประมาณ 43 วัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายตอหนวยที่ลดลงในไตรมาสสุดทายของป 2551
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคา
สําเร็จรูปเทากับ 15.31 เทา (2550: 13.19 เทา) สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 24 วัน (2550: 27 วัน)
โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาตนทุนของน้ํามันปาลมดิบตอหนวยที่ลดลงในไตรมาสสุดทายของป 2551

46

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : จากการลดลงของราคาตนทุนของน้ํามันปาลมดิบตอหนวยทําใหในป
2551 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา เทากับ 24.32 เทา (2550: 21.98 เทา) และ
สงผลใหระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 15 วัน (2550: 16 วัน)

4.

รายจายลงทุน

ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของโรงงานตางๆ
ดังนี้
บริษัท
• โครงการนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB Treatment System) มาใช เพื่อเปนการลด
อัตราการสูญเสียของน้ํามันปาลมที่ติดไปกับทะลายปาลมเปลาที่ไมใชแลว (โครงการตอเนื่องจากป
2550 และคาดวาจะแลวเสร็จในป 2552)
• โครงการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (โครงการตอเนื่องจากป 2550 และคาดวาจะแลวเสร็จในป
2552)
• โครงการขยายกําลังการผลิตในสวนของโรงกลั่นน้ํามันพืชที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 3 แผนก
ไดแก แผนกกลั่นน้ํามัน แผนกแยกสวนน้ํามัน และแผนกบรรจุภัณฑ (โครงการใหมเริ่มดําเนินการ
กอสรางป 2551 และคาดวาจะแลวเสร็จในป 2552)
บริษัทยอย (UPOIC)
• โครงการเพาะพันธุเมล็ดปาลมของกิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอยที่จังหวัดกระบี่ (โครงการ
ระยะยาว คาดวาจะเริ่มใหผลผลิตไดในป 2557)
• โครงการนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB Treatment System) มาใช เพื่อเปนการลด
อัตราการสูญเสียของน้ํามันปาลมที่ติดไปกับทะลายปาลมเปลาที่ไมใชแลว (โครงการตอเนื่องจากป
2550 และคาดวาจะแลวเสร็จในป 2552)
• โครงการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพและจากเชื้อเพลิงชีวมวล (โครงการตอเนื่องจากป 2550 และคาด
วาจะแลวเสร็จในป 2552)
• โครงการปลูกปาลมทดแทนของบริษัทยอย ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และมีระยะเวลายาวถึง 10 ป
บริษัทยอยไดเริ่มโครงการดังกลาวตั้งแตป 2544 และมีการปลูกปาลมทดแทนปละประมาณ 450
เฮกตาร ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ปขึ้น
ไป
ทั้งนี้โครงการดังกลาวขางตนของบริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนที่เรียบรอยแลว ยกเวนโครงการปลูกปาลมทดแทน
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ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของ
วัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้สําหรับบริษัทแลวยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของตนทุนการผลิตของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยราคาน้ํามันปาลมนอกจากจะขึ้นอยูกับปริมาณ
ผลผลิตปาลมสดและราคาตลาดโลกที่ไมแนนอนแลว การนําน้ํามันปาลมมาใชกับไบโอดีเซลยังทําใหราคาน้ํามันปาลมมี
แนวโนมเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางราคาน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งในปที่ผานมาจะเห็นวาราคาน้ํามันปโตรเลี่ยมขึ้นไปแตะ
ระดับสูงสุดที่ 147 เหรียญฯ/บาเรล ตอมาเกิดวิกฤตการณทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา และไดกระจายไปสูทุก
ภูมิภาค ทําใหราคาน้ํามันปโตรเลียมปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจนมาแตะที่ระดับต่ําสุดที่ 33 เหรียญฯ/บาเรล ความผัน
ผวนของน้ํามันปโตรเลียมดังกลาวไดสงผลอยางมากตอราคาน้ํามันปาลมทั้งในและตางประเทศ
นอกจากนี้ นโยบายรัฐในการเขาแทรกแซงราคาเมื่อผลผลิตมีราคาตกต่ําก็ยังสงผลตอราคาวัตถุดิบของบริษัท
เชนกัน โดยการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท บริษัทจึงตองคาดการณแนวโนมราคา
น้ํามันปาลมใหใกลเคียงมากที่สุด โดยอาศัยประสบการณและขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคา
คงคลังใหสอดคลองกับสถานการณราคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปและทันตอความผันผวนของตนทุนวัตถุดิบ เนื่องจาก
สภาพการแขงขันที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมประกอบกับการควบคุมราคาผลผลิตทางการเกษตรและราคา
น้ํามันพืชสําเร็จรูปโดยกรมการคาภายใน
การเปดเสรีนําเขาน้ํามันปาลมตามเงื่อนไขของ AFTA ยังนับเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอภาวะ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม หากมีการเปดเขตการคาเสรี AFTA อยางจริงจัง ผูไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ เกษตรกรผู
ปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งตนทุนผลิตของไทยยังสูงเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ในขณะที่น้ํามันปาลมเปนสินคาที่ถูกควบคุมการ
นําเขา เพื่อใหความคุมครองหลักแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในประเทศจึงสงผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบของโรงงาน
กลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่สูงกวาเมื่อเทียบกับของมาเลเซีย ทั้งนี้การเปดเสรี AFTA สงผลใหมีการปรับลดภาษีนําเขา
เหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันรัฐบาลยังไมไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนภายใตขอตกลงการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้

- คาสอบบัญชีของบริษัท
- คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 2 บริษัท

ป 2551
1,480,000 บาท
1,870,000 บาท

ป 2552
1,480,000 บาท
1,870,000 บาท

2) คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก
การตรวจสอบกิจการที่ไดรับ BOI เพื่อใชในการยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในรอบปบัญชี 2552 เปนจํานวน
เงิน 120,000 บาทตอโครงการ สําหรับบริษัทและบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และ 100,000 บาทตอ
โครงการ สําหรับบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
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ผูถือหุน
ณ วันที่ 8 เมษายน 2551 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกดังนี้
ลําดับ

ชื่อผูถือหุน

1
2
3
4
5
6

บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
CIMB-GK SECURITIES PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED AIA D-PLUS
AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITEDTIGER
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
บริษัท เกษตรสมุทร จํากัด

7
8
9
10
ที่มา

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
42.11
20.00
12.30
7.48
1.98
1.52
0.67
0.64
0.60
0.59

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือหุน
ตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
50.71
1
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัท กาลาทีเอ็นเตอรไพรส จํากัด โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ
75.324 ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวมีนายวัง ตา เลียง และภรรยา ถือหุนรอยละ 54.39
นายวัง ชาง ยิง รอยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง รอยละ 14.03)
นายวัง ตา เลียง (ถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รอยละ 0.34)
24.50
2
3
นายวัง ชาง ยิง (ไมไดถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))
24.50
1

2

HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เปนบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และดูแลงานดานการตลาดของบริษัทยอย โดย
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซียชื่อ Bursa Malaysia Securities Berhad ผูถือหุนรายใหญของ HAP SENG CONSOLIDATED
BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ถือหุนโดยรวมในสัดสวนรอยละ 61.48 โดยเปนการถือหุนทางตรงจํานวนรอยละ 57.31 และ
ทางออมจํานวนรอยละ 4.17
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3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระ
แลว
1
นายวัง ชาง ยิง
41.5
2
นางสาววัง ลี ยิง
32.6
3
นายวัง ตา เลียง
15.9
4
Chen Mu Hsien
10.0
รวม
100.0
หมายเหตุ Galatea Sdn Bhd. ถือหุนโดย นายวัง ตา เลียง และ ภรรยา รอยละ 54.39, นายวัง ชาง ยิง รอยละ 31.58 และ นางสาว วัง ยี ลิง
รอยละ 14.03
ลําดับ

ชื่อผูถือหุน
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คณะกรรมการและผูบ ริหาร
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
- คณะกรรมการบริษัท
1. นายวัง ตา เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
4. นายบรรจง จิตตแจง
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
9. นายอําพล สิมะโรจนา

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน

- คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1 รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
2. นายบรรจง จิตตแจง
3. นายวัง ชาง ยิง
- คณะกรรมการจัดสรรหลักทรัพย

- คณะกรรมการสรรหา
1. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง
4. นายวัง ชาง ยิง
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คาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
หลังจากที่กรรมการอิสระชุดเกาไดลาออกไป
คณะกรรมการยังไมมติการแตงตั้งกรรมการอิสระชุด
ใหมในคณะกรรมการชุดยอยนี้
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ผูถือหุนและการจัดการ
2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาในป 2551 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได
เริ่มทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเปนกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกําหนด
วาระในเดือนเมษายน 2552 นี้ โดยไดนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
นอกจากนั้น
ตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม
และมีวิธีการแตงตั้งกรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
3. จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในป 2551 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายวัง ตา เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
4. นายบรรจง จิตตแจง
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

4. รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร
รายชื่อผูบริหาร
1. นายวัง ตา เลียง
2. นายวัง ชาง ยิง
3. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
4. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
5. นายอําพล สิมะโรจนา
7. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
8. นางรุงนภา พนมเชิง
9. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
10. นางสาววินิตา ปุรผาติ

ตําแหนง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade
ผูจัดการฝายขาย Food Solution
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5. ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
82 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.34
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
2
บริษัท
- กรรมการ
-0บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบิดาของนายวัง ชาง ยิง
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ
 ประธานกรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 ประธานและ 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
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
68 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University, ประเทศอังกฤษ
หมายเหตุ :
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ผูถือหุนและการจัดการ
ประสบการณ


ผูบริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จ. ลพบุรี
อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ผูเชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใชในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแหงชาติ

3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
62 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
3
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)
University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 89/2007
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต
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4. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
60 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล
University of Akron, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 7/2001 (สมาชิกอาวุโส)
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออพติคอลกรุป จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ปาณภาคย จํากัด
 กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
 ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
กรรมการอิสระ
อายุ
52 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ไมมี
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ

หมายเหตุ :
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Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน
อยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน
อยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
มาเลเซีย
Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
Barrister-at–law of the Lincoln’s Inn, London
ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจํามลรัฐซาบาหและซาราวัก
Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
Non-Independent Non-Executive Director Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย
สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทํางานในเรื่องการกํากับดูแล
กิจการและสิทธิประโยชนของผูถือหุน

6. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการบริหาร
อายุ
48 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบุตรชายของนายวัง ตา เลียง
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ
 กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง (มาเลเซีย) เบอรฮารด
 กรรมการบริหาร บริษัท ล่ําสูง สิงคโปร จํากัด
กรรมการอิสระ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
 ประสบการณในปจจุบัน
ประสบการณในอดีต
หมายเหตุ :
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7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
อายุ
51 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 1.98
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
 กรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
 กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาลม
กรรมการ บริษัท เรกคิทท แอนดโคลแมน (ประเทศไทย) จํากัด
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
อายุ
50 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.001
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
หมายเหตุ :
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 36/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ












เลขานุการ บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล จํากัด
กรรมการ บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด
กรรมการ บริษัท พันธศรี จํากัด
กรรมการ บริษัท ประจักษวิวัฒน จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด

9. นายอําพล สิมะโรจนา
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
อายุ
52 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร DCP รุนที่ 37/2003
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
 กรรมการ บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท ดีทีเอสแอล จํากัด
ผูจัดการสวน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด
ผูชวยผูจัดการฝายผลิต บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณในอดีต
หมายเหตุ :  ประสบการณในปจจุบัน
59

ผูถือหุนและการจัดการ
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
อายุ
49 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
รอยละ 0.00
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
ผูจัดการฝายขาย บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
11. นางรุงนภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
50 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท กลั่นน้ํามันบริสุทธิ์ จํากัด
ผูจัดการฝายขายอาวุโส บริษัท เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
12. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade
อายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

36 ป
ไมมี
ไมมี
ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ
ผูจัดการขาย กลุมสินคาอุปโภค บริษัท เอสซีจอหนสันแอนดซัน จํากัด
Sr. Customer Development Manager บริษัท จอหนสันแอนดจอหนสัน (ประเทศไทย) จํากัด
Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษัท ดีทแฮลม จํากัด

หมายเหตุ :
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13. นางสาววินิตา ปุรผาติ
ผูจัดการฝายขาย Food Solution
อายุ
38 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ
National Sales Manager – Key Accounts & Direct Accounts – Food Services
บริษัท เนสเล (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :



ประสบการณในปจจุบัน

ประสบการณในอดีต
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6. จํานวนหุนสามัญที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทถืออยูในปที่ผานมา
กรรมการและผูบริหาร
1. นายวัง ตา เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
4. นายบรรจง จิตตแจง
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
9. นายอําพล สิมะโรจนา
10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
11. นางรุงนภา พนมเชิง
12. นายคมกฤส ศิริวงศไพรัช
13. นางสาววินิตา ปุรผาติ

จํานวนหุนที่ถือ
จํานวนหุนที่ถือ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนหุนที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2550
ในระหวางรอบปบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2551
2,758,000
(2,758,000)
16,230,800
(10,400)
16,220,400
9,140
9,140
200,000
(200,000)
500
500
-

7. คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,237,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
1. นายวัง ตา เลียง
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
4. นายบรรจง จิตตแจง
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
6. นายวัง ชาง ยิง
7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
8. นายอําพล สิมะโรจนา
9. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

คาธรรมเนียมกรรมการ
ป 2551
569,000
745,750
745,750
745,750
453,750
232,000
232,000
232,000
232,000

- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย
เปนจํานวนเงิน 2,992,000 บาท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงิน 81,192,810 บาท
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หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจดั การ และ
ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา
คาตอบแทนอื่น
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการบริหารและผูบริหาร ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก
สําหรับกรรมการที่เปนชาวตางประเทศที่มาประชุม สวนผูบริหารจะมีรถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับ
รถประจําตําแหนง คารักษาพยาบาล คาประกันอุบัติเหตุ และการทําประกัน Director Liability สําหรับ
กรรมการและผูบริหาร
สําหรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น ผูบริหารของบริษัทไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ ยกเวน 2
ทาน คือนายวัง ตา เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไมไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
8. กรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รายชื่อบริษัท

บริษัทยอย
บริษัท

รายชื่อกรรมการ
1. นายวัง ตา เลียง
X
2. นายวัง ชาง ยิง
//
3. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
//
4. นายอําพล สิมะโรจนา
//
5. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
//
หมายเหตุ
X หมายถึง ประธานกรรมการ
/ หมายถึง กรรมการ
// หมายถึง กรรมการบริหาร

บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม
X
//
//
//

บมจ. อาหาร
สากล

บริษัทที่เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิ้ง จํากัด)

X
//
//
//

X
/
/
/
/
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9. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายในเพื่อเปนประโยชนสวนตนดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ใหผูบริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพยตอคณะกรรมการของบริษัททุกไตรมาสที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการ
3. แจงใหผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญมิใหเปดเผยขอมูลดังกลาวแกผูอื่น รวมถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่ผูบริหารจะไดรับหากมีการฝาฝน
4. หามมิใหผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอ
สาธารณะชน
10. การควบคุมภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากเห็นวาระบบการควบคุมภายในเปนกลไก
สําคัญที่ชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานแกผูบริหาร และชวยใหบริษัทดําเนินธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งชวยรักษาผลประโยชนและเงินลงทุนของผูถือหุน ชวยให
รายงานทางการเงินและรายงานดานการปฏิบัติงานของบริษัทมีความถูกตองนาเชื่อถือ ปกปองทรัพยสินของบริษัท
ไมใหสูญหายหรือรั่วไหล และชวยใหบุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
บริษัทไดมีการวาจางสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทสเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งได
กําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และสราง
ระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี แ ก บ ริ ษั ท เพื่ อ ให เ กิ ด ระบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และปฏิ บั ติ ต ามอย า ง
สม่ําเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช
แบบประเมินซึ่งประเมินโดยฝายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ
นอกจากนั้นการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ และบริษัทยอย บริษัทไดมีรายงานไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชี ขอ 6 แลวเชนกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดังกลาวนี้อยางเพียงพอ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
สอบทานกับสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท และไดมีการรายงานให
คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เชนกัน
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ผูถือหุนและการจัดการ
นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษีเงินไดแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2551 ในอัตราหุน
ละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 55.4 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป
2550 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 53.99 ของกําไรสุทธิ การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป
2551 สูงกวาป 2550 อันเนื่องมาจากบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทและสภาวะทางเศรษฐกิจดวย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จึงไมสามารถจายเงินปนผลได
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันกับบุคคลที่มีผลประโยชนรว ม
บริษัทไมมีรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัทขอ 6

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาว
น้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมและแผนกผลิตเนยเทียมและไขมันพืชผสมของ
บริษัท ซึ่งบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยที่มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่มี
คุณภาพ สงมอบตรงเวลา และเปนคูคาที่ดี ประกอบกับปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศบางฤดูกาลมีไมเพียงพอตอ
การใชน้ํามันปาลมดิบของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม และการนําเขาตองขออนุมัติจากภาครัฐ ดังนั้นบริษัทจึงมีความ
จําเปนตองซื้อน้ํามันปาลมดิบจาก UPOIC
นอกจากนี้ บริษัทยังเปนตัวแทนจําหนายสินคาในประเทศใหกับบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ผ ลิตผัก ผลไมกระปอง และน้ําผลไม ทั้งนี้เพื่อลดคาใชจา ยพนักงานที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย
เนื่องจากบริษัท และ UFC มีชองทางการจัดจําหนายเดียวกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2551
บริ ษั ท มี ก ารซื้ อ น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ น้ํ า มั น เมล็ ด ในปาล ม ดิ บ และผลปาล ม สดจาก บมจ.
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม คิดเปน รอยละ 14.95 ของการซื้อน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ และผลปาลม
สดทั้งหมด ซึ่งเปนราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ ไมมีพันธะผูกพันกันนอกเหนือจากสัญญาซื้อขาย
น้ํามันปาลมดิบ และเปนไปตามประเพณีของการทําธุรกิจน้ํามันปาลมดิบ
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท และบมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปน
ผูอนุมัติการซื้อน้ํามันปาลมดิบใหแก บมจ. ล่ําสูง (ประเทศไทย) โดยที่การซื้อทุกครั้งจะมีราคาอางอิงกับการซื้อจาก
ผูขายรายอื่นๆ
ในสวนของสินคา UFC นั้น บริษัทซื้อสินคาจาก UFC ในราคาที่บริษัทขาย หักดวยกําไรสวนเพิ่มคงที่ โดยมี
การคํานวณกําไรสวนเพิ่มคงที่ มาจากคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขายสินคาของ UFC

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทไดมีการซื้อขายน้ํามันปาลมดิบกับ บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม กอนที่บริษัทจะเขามาถือหุน
และเปนผูถือหุนรายใหญใน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม โดยบริษัทมีการใชน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก
ในปริมาณสูง ในขณะที่นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการนําเขาน้ํามันปาลมดิบยังไมมีความชัดเจน ดังนั้นการหลีกเลี่ยง
รายการดังกลาวจึงเปนไปคอนขางลําบาก อยางไรก็ตามบริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมในราคาเดียวกับที่มีการซื้อจาก
ผูขายรายอื่น
ในสวนของ UFC นั้น บริษัทไดกําหนดเปนนโยบายไว ทั้งนี้เนื่องจากทําใหตนทุนการขายและบริหารของ
กลุมบริษัทลดลง
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ปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไมมีคดีทางกฎหมายที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน

พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต
- ไมมี -
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ขอมูลเกี่ยวกับหุนกูหรือตั๋วเงิน
- ไมมี -
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งบการเงิน

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ยอย
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

2551

2550

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

263,158,111

326,211,968

114,768,029

138,791,918

6, 7
7

2,939,031
926,351,758
929,290,789

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

62,458
843,217,783
843,280,241

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

6
8

183,248
1,130,430,665
77,404,556
2,400,467,369

1,029,984,529
43,541,652
2,387,381,830

586,796
516,391,372
22,196,779
1,497,223,217

355,861
516,737,902
13,169,775
1,607,846,914

9
10
11
12
13

509,070
1,940,218,921
64,857,058
24,992,319
224,349,166
2,301,247
2,257,227,781
4,657,695,150

6,607,732
1,633,987,127
65,608,796
8,220,853
221,083,790
10,513,471
1,946,021,769
4,333,403,599

1,134,062,300
509,070
488,484,327
10,137,703
767,138
1,633,960,538
3,131,183,755

1,133,765,725
857,835
429,663,630
456,140
442,184
1,565,185,514
3,173,032,428

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
คาความนิยมในการรวมกิจการ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
14
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
6
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับ
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
6
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
15
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
16
เงินปนผลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
15
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
16
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
17
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
18
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2551

2550

1,467,000,000

1,574,000,061

736,000,000

1,010,000,000

352,321,328
352,321,328

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

52,152,637
281,181,639
333,334,276

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

25,007,074

-

67,196

530,591

3,382,401

1,963,803

2,696,340

1,638,997

102,353,000
28,977,929

56,320,000
30,030,926

25,653,707

25,570,450

9,809,838
87,413,226
21,626,066
124,737,652
243,586,782
2,222,628,514

24,223,718
81,303,619
24,786,678
127,658,460
257,972,475
2,238,422,990

53,570,001
21,626,066
60,706,392
135,902,459
1,233,653,978

9,201,465
45,781,906
24,786,678
68,383,929
148,153,978
1,498,399,293

8,844,009

7,374,381

7,073,172

6,139,850

114,260,000
20,468,000
19,820,221
163,392,230
2,386,020,744

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

19,820,221
26,893,393
1,260,547,371

11,727,419
17,867,269
1,516,266,562

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

2551

2550

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

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

(1,009,355)

(1,154,519)

(1,009,355)

(642,165)

102,430,665
755,204,741
1,923,865,416
347,808,990
2,271,674,406
4,657,695,150

102,428,597
482,967,125
1,651,480,568
327,317,241
1,978,797,809
4,333,403,599

82,000,000
722,406,374
1,870,636,384
1,870,636,384
3,131,183,755

82,000,000
508,168,666
1,656,765,866
1,656,765,866
3,173,032,428

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - สวนต่ํากวาทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น
10
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
19
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
9
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาความนิยมตัดจําหนาย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป
การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

2551

2550

9,522,358,898
77,268,583
9,599,627,481

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

8,435,774,015
204,043,599
37,312,923
8,677,130,537

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

8,153,166,747
536,058,690
219,400,414
8,908,625,851
691,001,630
(87,279,731)
603,721,899
(144,579,865)
459,142,034

5,667,418,538
423,793,332
187,388,805
18,720,259
6,297,320,934
370,620,366
(66,391,675)
304,228,691
(64,642,787)
239,585,904

7,840,573,835
348,211,696
126,590,181
8,315,375,712
361,754,825
(50,241,045)
311,513,780
(15,276,274)
296,237,506

5,452,501,584
271,770,440
116,428,104
5,840,700,128
196,445,583
(35,377,064)
161,068,519
(9,201,465)
151,867,054

354,239,482

180,841,714

296,237,506

151,867,054

104,902,552
459,142,034

58,744,190
239,585,904

0.43

0.22

0.36

0.19

820,000,000

820,000,000

820,000,000

820,000,000

22

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

2551

2550

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

603,721,899

304,228,691

311,513,780

161,068,519

158,937,889
10,201,719
4,680,081
(64,296)
(1,148,613)
8,092,802
-

141,248,957
18,720,259
(4,580,269)
(34,924,896)
37,592,014
1,720,000
6,695,427
-

53,522,138
7,827,924
691,269
8,092,802
(204,043,599)

50,298,866
(130,580)
(590,449)
6,695,427
(113,357,555)

16,126,978
(117,750)
(673,813)
82,823,261

3,333,460
(238,400)
126,483
62,479,520

302,941
227,062
47,037,018

(1,025,370)
(105,925)
32,758,193

882,580,157

536,401,246

225,171,335

135,611,126

(1,118,221)
50,739,071
(90,692,558)
(34,198,843)
8,212,224

359,914
(394,827,032)
(175,769,198)
(9,411,242)
3,974,993

28,626
87,682,054
(344,739)
(8,813,114)
(324,954)

875,266
(398,083,403)
(3,125,861)
803,536
193,854

(281,625)
34,251,141
2,364,914
851,856,260
(85,342,468)
(169,464,766)
597,049,026

281,119
120,185,600
12,741,272
93,936,672
(62,905,482)
(74,804,476)
(43,773,286)

(39,433,310)
60,007,860
(460,033)
323,513,725
(45,102,527)
(34,770,377)
243,640,821

(16,030,884)
93,129,283
(14,098,790)
(200,725,873)
(32,181,434)
(24,790,739)
(257,698,046)

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาความนิยมตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาตัดจําหนายสินคาเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
สํารองเผื่อคาเชาที่ดิน
สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
2550

2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําธนาคารที่ถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน
ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีขอจํากัดในการใชลดลง
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแก
กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ชําระคืนเจาหนี้เชาซื้อ
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย:
ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
ซื้ออุปกรณตามสัญญาเชาทางการเงิน
โอนที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานเปนที่ดินเพื่อใชใน
การพัฒนาโครงการ
โอนอุปกรณไปบัญชีสินคาคงเหลือ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

-

83,206,851
900,000

-

-

(183,248)
(296,575)
(18,425)
6,600,000
(478,615,143)
4,738,266
(21,323,525)
(489,098,650)

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

(230,935)
(296,575)
(18,425)
204,043,599
(103,656,699)
1,683,741
(10,359,825)
91,164,881

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

(107,000,061)

722,425,868

(274,000,000)

495,000,000

25,007,074
(3,172,290)
140,000,000
(56,320,000)
(169,518,956)
(171,004,233)
(63,053,857)
326,211,968
263,158,111

(154,523)
(129,439)
(124,232,000)
(214,694,189)
383,215,717
130,833,395
195,378,573
326,211,968

(463,395)
(2,449,653)
(81,916,543)
(358,829,591)
(24,023,889)
138,791,918
114,768,029

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

15,210,695
5,930,087

10,204,536
9,467,623

5,619,239
4,440,318

65,000
7,885,013

14,369,363

52,687,277
5,734,677

-

-

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

25
19

820,000,000

241,970,265

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรสะสม
สวนต่ํากวาทุน
จากการ
จัดสรรแลว รวม
สวนของผูถือหุน
สวนเกินทุน
เปลี่ยนแปลง
สํารอง
ยังไมได
สวนของผูถือหุน
สวนนอย
หุนซื้อคืน
มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย
จัดสรร
บริษัทใหญ
ของบริษัทยอย
5,269,100
(2,630,824)
83,160,001
485,394,007 1,633,162,549
318,551,917

5,269,100

1,476,305
1,476,305
1,476,305
(1,154,519)

19,268,596
102,428,597

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

1,476,305
1,476,305
180,841,714
182,318,019
(164,000,000)
1,651,480,568

58,744,190
58,744,190
(48,666,445)
(1,312,421)
327,317,241

รวม
1,951,714,466

1,476,305
1,476,305
239,585,904
241,062,209
(212,666,445)
(1,312,421)
1,978,797,809

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

25
19

820,000,000

241,970,265

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนต่ํากวาทุน
กําไรสะสม
จากการ
จัดสรรแลว รวม
สวนของผูถือหุน
สวนเกินทุน
เปลี่ยนแปลง
สํารอง
ยังไมได
สวนของผูถือหุน
สวนนอย
หุนซื้อคืน
มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย
จัดสรร
บริษัทใหญ
ของบริษัทยอย
5,269,100
(1,154,519)
102,428,597
482,967,125 1,651,480,568
327,317,241

5,269,100

145,164
145,164
145,164
(1,009,355)

2,068
102,430,665

354,239,482
354,239,482
(81,999,798)
(2,068)
755,204,741

145,164
145,164
354,239,482
354,384,646
(81,999,798)
1,923,865,416

104,902,552
104,902,552
(87,599,601)
3,188,798
347,808,990

รวม
1,978,797,809

145,164
145,164
459,142,034
459,287,198
(169,599,399)
3,188,798
2,271,674,406

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
รายไดท่รี ับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

25

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

820,000,000

241,970,265

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สวนต่ํากวาทุน
จากการ
จัดสรรแลว สวนเกินทุน
เปลี่ยนแปลง
สํารอง
ยังไมได
หุนซื้อคืน
มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย
จัดสรร
5,269,100
(844,148)
82,000,000
520,301,612

5,269,100

201,983
201,983
201,983
(642,165)

82,000,000

151,867,054
151,867,054
(164,000,000)
508,168,666

รวม
1,668,696,829

201,983
201,983
151,867,054
152,069,037
(164,000,000)
1,656,765,866

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
รายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลขาดทุนที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

25

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

820,000,000

241,970,265

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สวนต่ํากวาทุน
จากการ
จัดสรรแลว สวนเกินทุน
เปลี่ยนแปลง
สํารอง
ยังไมได
หุนซื้อคืน
มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย
จัดสรร
5,269,100
(642,165)
82,000,000
508,168,666

5,269,100

(367,190)
(367,190)
(367,190)
(1,009,355)

82,000,000

296,237,506
296,237,506
(81,999,798)
722,406,374

รวม
1,656,765,866

(367,190)
(367,190)
296,237,506
295,870,316
(81,999,798)
1,870,636,384

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่
947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
1.2 วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก ภาวะการตึงตัวของ
ตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ และความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลง วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอแผนการดําเนิน
ธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ถึงแมวา
รัฐบาลของประเทศตาง ๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลานี้ แตยังคงมีความไมแนนอนวา
สภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้จัดทําบนพื้นฐานขอเท็จจริงของ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน และประมาณการและขอสมมติฐานตาง ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแลววา
เหมาะสมในสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตามงบการเงินนี้อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป น งบการเงิน ที่ บริษั ท ฯใชเ ปน ทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) และงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมด (ซึ่ง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
2551
รอยละ

2550
รอยละ

รอยละของสินทรัพยที่
รวมอยูในสินทรัพย
รวม ณ วันที่
31 ธันวาคม

รอยละของรายไดที่
รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2551
รอยละ

2551
รอยละ

2550
รอยละ

2550
รอยละ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาลม
น้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมดิบ

ไทย

69.96

69.96

23

23

2

1

ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนาย
ผักและผลไมกระปอง และ
เครื่องดื่มบรรจุกระปอง

ไทย

97.01

96.79

30

26

10

10

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท พันธศรีวิวัฒน จํากัด

เจาของสวนปาลมน้ํามัน

ไทย

100

100

ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ปาลมน้ํามัน

ไทย

50

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 ประจักษวิวัฒน จํากัด
บริษัท พันธศรี จํากัด

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนียน ฟรอสท จํากัด

อัตรารอยละ
ของการถือหุนโดยบริษัทยอย
2551
2550
รอยละ
รอยละ
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ในเดือนกุมภาพันธ 2550 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล ม จํากั ด (มหาชน) ไดรว มกั บ
ผูรวมลงทุนในตางประเทศจัดตั้ง บริษัท สยามเอลิทปาลม จํากัด เพื่อผลิตและจําหนายเมล็ด
พันธุปาลมน้ํามัน โดยบริษัทยอยลงทุนในอัตรารอยละ 50 และไดถือเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว
เปนเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและไดรวมงบการเงินของกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ดังกลาวในงบการเงินรวมตามสัดสวนของการควบคุมรวมกัน
ข)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เชนเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

จ)

สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ที่ไมไดเปนของบริษัทฯและแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวนของ
ผูถือหุนในงบดุลรวม

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน
3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม

3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 9/2550 ฉบั บ ที่ 38/2550 และฉบั บ ที่
62/2550 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
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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
นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ขอผิดพลาด
งบการเงินระหวางกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญากอสราง
สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49
(ปรับปรุง 2550) ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุมบริษัท สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เหลือดังกลาว
ขางตน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน ยกเวนมาตรฐานการบัญชี
ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยมจาก
การรวมธุรกิจอีกตอไป แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมและแสดงคาความนิยม
ดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม โดยใหถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
ซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอนหนานี้ บริษัทฯ
สามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัดจําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการดอยคาของ
คาความนิยม โดยเริ่มตั้งแตงวดปบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ดังตอไปนี้
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)

การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
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มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกํ าหนดจายคื นภายในระยะเวลาไมเ กิน 3 เดือ นนับจากวันที่ได มาและไม มี
ขอจํากัดในการเบิกใช
4.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม ไ ด ซึ่ ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
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4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ได รับ แล ว แตร าคาใดจะต่ํ า กว า ราคาทุ น ดัง กลา วรวมถึ งตน ทุน ในการผลิ ต ทั้ ง หมดและค า โสหุ ย
โรงงาน
วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) และจะถือเปนสวน
หนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกา ลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่ง
จําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ค)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทํา
การสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณดังนี้
ตนทุนสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
เครื่องจักร อุปกรณโรงงานและอุปกรณสวน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
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ตนทุนการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันเปนยอดเงินลงทุนในการปลูกตนปาลม ซึ่งตัดจําหนายตามอายุการ
ใหผลผลิตของตนปาลม (25 ป) หรือตามอายุของสิทธิการใชประโยชนที่ดินปาสงวนที่เหลืออยูแลวแต
อยางใดจะต่ํากวา
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการปลูกปาลมซอมและปลูกปาลมเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแลวจะถือ
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.7 สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงานแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
4.8 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูใน
สภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
4.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทฯและบริษัทยอยวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน ณ วันที่ไดมา และภายหลังการรับรู
รายการครั้งแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการ
ดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาได บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
อายุการใหประโยชน
ลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอรซอฟทแวร

29 ป
5 ป

7

4.10 คาความนิยม
ณ วันที่ไดมา บริษัทฯบันทึกคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวา
สวนไดเสียของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได
ของกิจการที่ไดมา หากสวนไดเสียของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของกิจการที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนเกินนี้
ในงบกําไรขาดทุนทันที
บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่
คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนอยกวามูลคาตาม
บัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับบัญชี
ขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.12 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปน สั ญญาเชาการเงิน สั ญญาเชาการเงินจะบัน ทึก เปนรายจ ายฝายทุ นด วยมูลคายุ ติธรรมของ
สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํา
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
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4.13 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.14 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอย
คา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุน
จากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
นั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ
และบริ ษั ทย อ ยประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิจ การคาดวา จะไดรับ จากสิน ทรัพ ยและ
คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงใน
สภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่
กําลังพิ จารณาอยู ในการประเมิ น มูลค ายุติธรรมหั ก ตน ทุนในการขาย บริษั ทฯและบริษัทยอ ยใช
แบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการ
สามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับ
ผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
4.15 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด หากราคา
ขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุน
ซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนําผลตางหักจาก
สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไรสะสม
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4.16 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
นอกจากนี้ บริษัทฯไดบันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน ซึ่งประมาณขึ้นโดยฝายบริหารโดย
คํานึงถึงอายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ
4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นได
อยางนาเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.19 ตราสารอนุพนั ธ – สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดทีเ่ กิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรง
ตามอายุของสัญญา
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการผลกระทบในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯไดรับ
โอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อฝาย
บริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ
และเปนระยะเวลานาน การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะ
เวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช
งานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบ
การดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจาก
สินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
ผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ในการประมาณสํารองผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
ในการประมาณคา ใช จ ายที่ค าดวา จะเกิ ด ขึ้ น โดยคํ านึ งถึ ง อายุ ก ารทํ า งานของพนั ก งานและอั ต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ
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หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
บริ ษั ท ย อ ยมี ห นี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ ดิ น ซึ่ ง ฝ า ยบริ ห ารได ใ ช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประเมินผลของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่
ไดมีการประมาณการไว
6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหว างป บริ ษัท ฯและบริษั ทย อ ยมี รายการธุรกิ จ ที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่ เ กี่ ย วข องกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2551
2550
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
ขายสินคา
คาเชารับ
รายไดคาธรรมเนียมการค้ําประกันรับ
เงินปนผลรับ
สวนลดจากการจายคาสินคากอน
กําหนดชําระ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา
ซื้อสินคาและบริการ
รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุม
รวมกันของบริษัทยอย
ขายอาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

1,141.0
502.4
1.0
2.1
2.3
204.0
1.0

562.1
421.4
0.9
2.1
2.7
113.4
-

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม

-

-

ราคาตลาด ณ วันที่ทําสัญญาขาย
ราคาตลาดหักกําไรสวนเพิ่มคงที่
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตรารอยละ 1.5 ตอปของวงเงินสินเชือ่
ตามอัตราที่ประกาศจาย
อัตรารอยละ 3.75-4.80 ตอปของเงินทีเ่ รียก
เก็บกอนถึงกําหนดชําระ

18.5
0.4

16.9
0.3

0.3
0.3

-

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตลาด

-

0.1

-

-

ราคาทุน
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ยอดคงค า งระหว า งบริ ษั ท ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550 มี
รายละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
2550
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

-

-

9,468
9,468

91,084
91,084

2,334,028
605,003
452,280
3,391,311
3,391,311
(452,280)
2,939,031

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

52,990
52,990
62,458
62,458

91,084
91,084

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

-

-

-

392,840
892
393,732

345,229
345,229

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
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
2550
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน เฟรช จํากัด
ล่ําสูง (เอ็ม) เบอรฮาด
ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริษัท สยามยูนิซอน จํากัด
ล่ําสูง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด
รวมเงินทดรองจาย - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินทดรองจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจาย
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจาย
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ล่ําสูง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
รวมเจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

18,549,353
83,248
80,000
1,778,890
20,000
20,511,491
20,511,491

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

83,248
80,000
20,000
9,816
193,064
586,796

10,632
10,632
355,861

66,121,892 65,938,644
(65,938,644) (65,938,644)

586,796
-

355,861
-

183,248

-

586,796

355,861

-

-

16,864,026
35,288,611
52,152,637

45,649,471
45,655,357
91,304,828

-

281,119
281,119
281,119

52,152,637

281,119
281,119
91,585,947
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
2550
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
25,000,000
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
25,000,000
รวมเงินกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมเงินทดรองรับ - บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
7,074
บริษัท ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอชดีเอ็น บีเอชดี
7,074
รวมเงินทดรองรับ - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
7,074
รวมเงินทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจาก
25,007,074
กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

-

-

67,196
67,196

530,591
530,591

-

67,196

530,591

-

67,196

530,591

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันของบริษัทยอยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวง
ถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.00 ตอป บริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง
จากเงินใหกูยืมขางตนตั้งแตวันที่ศาลลมละลายกลางไดรับคําฟองในคดีลมละลายที่บริษัทยอยไดยื่น
ฟองบริษัทดังกลาว ปจจุบัน คดีดังกลาวยังอยูในขั้นตอนพิทักษทรัพย
คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนเงิน 10.7 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 4.2 ลานบาท) (2550: 10.2 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 3.6 ลานบาท)
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามมาตรา
90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
26.4
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7.

ลูกหนี้การคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระได
ดังนี้
งบการเงินรวม
2551
2550
อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
ลูกหนี้เช็คคืน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

2,886,041

1,681,624

9,468

91,084

52,990
452,280
3,391,311
(452,280)
2,939,031

144,693
452,280
2,278,597
(452,280)
1,826,317

52,990
62,458
62,458

91,084
91,084

42,873,698
21,985,865
765,195,124

54,876,561
16,525,974
549,378,649

42,873,698
16,906,713
726,012,850

54,876,561
11,318,422
516,989,280

377,068,823 71,658,041
417,357
70,807
1,043,463
1,891,873
20,044,833
3,021,919
1,019,355,660 862,435,901
(33,538,296) (19,218,118)
985,817,364 843,217,783
987,643,681 843,280,241

362,512,164
417,357
1,043,463
2,933,321
950,090,568
(11,390,194)
938,700,374
938,791,458

115,115,407
2,062,366
1,892,350
20,312,510
969,437,320
(43,085,562)
926,351,758
929,290,789
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8. สินคาคงเหลือ
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล
รวม

2551
2550
559,095,513 506,294,481
328,261,319 329,422,640
85,424,225 107,891,110
37,699,526
127,358
134,770,878 96,453,950
1,145,251,461 1,040,189,539

งบการเงินรวม
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ลดราคาทุนลงใหเทากับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
สินคาเสื่อมคุณภาพ
2551
2550
2551
2550
(6,776,893)
(514,947) (4,839,825) (7,544,691)
(982,811) (1,230,722)
(2,221,267)
(914,650)
(6,776,893)
(514,947) (8,043,903) (9,690,063)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2551
2550
547,478,795 498,234,843
328,261,319 329,422,640
84,441,414 106,660,388
37,699,526
127,358
132,549,611 95,539,300
1,130,430,665 1,029,984,529
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล
รวม

9.

2551
87,370,772
324,187,901
29,994,717
37,699,526
38,928,358
518,181,274

2550
85,353,394
324,172,293
71,949,806
127,358
36,233,684
517,836,535

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ลดราคาทุนลงใหเทากับ
สินคาเสื่อมคุณภาพ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2551
2550
2551
2550
2551
2550
(514,947)
(514,947)
- 86,855,825 84,838,447
- 324,187,901 324,172,293
- 29,994,717 71,949,806
- 37,699,526
127,358
(1,274,955)
(583,686) 37,653,403 35,649,998
(514,947)
(514,947) (1,274,955)
(583,686) 516,391,372 516,737,902

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัท

ทุนเรียกชําระแลว
2551
2550

บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 324,050,000
บริษัท อาหารสากล จํากัด
(มหาชน)
350,000,000
รวม
หัก: คาเผื่อการดอยคาของ
มูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
- สุทธิ

สัดสวนเงินลงทุน
2551
2550
รอยละ
รอยละ

324,050,000

69.96

69.96

350,000,000

97.01

96.79

ราคาทุน
2551

748,343,849

2550

(หนวย: บาท)
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ
ระหวางป
2551
2550

748,343,849

204,043,599

113,357,555

406,517,756

-

-

1,155,158,180 1,154,861,605

204,043,599

113,357,555

406,814,331

(21,095,880)

(21,095,880)

1,134,062,300 1,133,765,725
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีมูลคา
ยุติธรรม ซึ่งคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดทายของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯถืออยู ณ วันสิ้นงวดเปนจํานวน 896 ลานบาท
10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
2551
2550
ตราสารทุน
กองทุนเปดกําไรเพิ่มพูน
กองทุนเปดทีซีเอ็ม หุนทุน
กองทุนเปดเกียรตินาคิน
หุน บมจ. ดาตาแมท
หุน บมจ. แสตนดารดชารเตอร
หุนทุนธนาคารกรุงเทพ
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สวนที่เปนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของบริษัทยอย
รวม
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของสวนของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425
(1,009,355)
509,070

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
16,265
2,160
1,518,425
(1,009,355)
509,070

1,000,000
300,000
200,000
1,500,000
(642,165)
857,835

1,009,355
1,009,355
1,009,355

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

1,009,355
1,009,355
1,009,355

642,165
642,165
642,165
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2550
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา(โอนออก)
31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา(โอนออก)
รายการปรับปรุง
31 ธันวาคม 2551
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2550
ลดลงระหวางป
31 ธันวาคม 2551
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550
31 ธันวาคม 2551

(หนวย: บาท)

ที่ดิน

ที่ดินระหวาง
การพัฒนา

ตนทุนสิทธิการ
ใชที่ดินปา
เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงาน
อาคาร
สงวนและการ
พัฒนาสวน
และสวน
และระบบ
ปาลมน้ํามัน ปรับปรุงอาคาร บําบัด น้ําเสีย

241,207,631
1,350,000
242,557,631

76,475,756
76,475,756

434,059,462
(18,628,149)
35,252,724
450,684,037

641,686,376
24,350
1,178,131
(303,098)
136,053,791
778,639,550

1,393,640,344
16,677,629
2,586,151
(16,252,391)
328,648,662
1,725,300,395

91,656,407
4,214,104
(871,929)
328,255
95,326,837

164,688,464
13,395,428
(5,527,560)
20,816,622
193,372,954

385,719,127
466,035,187
636,201
(16,486,347)
(546,871,916)
289,032,252

3,429,133,567
500,346,698
4,400,483
(58,069,474)
(24,421,862)
3,851,389,412

-

-

256,606,424
19,602,544
(16,813,425)
259,395,543

378,797,796
29,955,869
(244,761)
(1,078)
12,340
408,520,166

920,130,085
86,349,863
(13,748,396)
1,078
(21,276)
992,711,354

79,515,904
5,700,358
(870,098)
84,346,164

141,859,920
12,777,196
(5,527,550)
149,109,566

-

1,776,910,129
154,385,830
(37,204,230)
(8,936)
1,894,082,793

14,487,948
14,487,948

-

-

-

1,926,317
1,926,317

1,822,046
(1,148,613)
673,433

-

-

18,236,311
(1,148,613)
17,087,698

226,719,683
228,069,683

76,475,756
76,475,756

177,453,038
191,288,494

262,888,580
370,119,384

471,583,942
730,662,724

10,318,457
10,307,240

22,828,544
44,263,388

385,719,127
289,032,252

1,633,987,127
1,940,218,921

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2550 (121 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)
2551 (135 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

รวม

137,029,859
154,385,830
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
อาคารและสวน อุปกรณโรงงาน ติดตั้งและ
และระบบบําบัด
อุปกรณ
ปรับปรุง
อาคาร
น้ําเสีย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2550
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา(โอนออก)
31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2551
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2550
31 ธันวาคม 2551
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550
31 ธันวาคม 2551

(หนวย: บาท)
งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

รวม

27,938,625
27,938,625

249,511,210
9,500
249,520,710

731,179,436
9,419,284
(9,994,385)
9,409,210
740,013,545

31,362,067
1,522,078
(61,405)
47,550
32,870,290

34,888,191
8,184,010
(110,000)
42,962,201

26,587,415
104,516,383
(19,456,760)
111,647,038

1,101,466,944
123,651,255
(10,165,790)
(10,000,000)
1,204,952,409

-

166,194,008
9,291,763
175,485,771

451,936,859
37,996,874
(8,007,707)
481,926,026

28,466,388
1,315,649
(61,401)
29,720,636

23,279,742
4,239,590
(110,000)
27,409,332

-

669,876,997
52,843,876
(8,179,108)
714,541,765

-

-

1,926,317
1,926,317

-

-

-

1,926,317
1,926,317

27,938,625
27,938,625

83,317,202
74,034,939

277,316,260
256,161,202

2,895,679
3,149,654

11,608,449
15,552,869

26,587,415
111,647,038

429,663,630
488,484,327

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2550 (41 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)
2551 (41 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)

49,930,570
52,843,876
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บริษัทยอยแหงหนึ่งมีพื้นที่ใชประโยชนรวมทั้งสิ้นประมาณ 23,359 ไร โดยมีโฉนดที่ดินและเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) รวมพื้นที่ประมาณ 9,751 ไร สวนที่เหลือบริษัทยอย
ดังกลาวไดรับโอนการครอบครองมาและกําลังอยูในระหวางการดําเนินการใหไดมาซึ่งเอกสารแสดง
สิทธิตามกฎหมาย
ในระหวางป 2551 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคารและ
ติดตั้งเครื่องจักร จํานวน 1 ลานบาท ตนทุนการกูยืมนี้เกิดจากเงินกูที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปแต
บริษัทยอยไดนํามาใชในโครงการนี้ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูดังกลาวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.6 และบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขา
เปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคารและติดตั้งเครื่องจักรจํานวน 3.3 ลานบาท ตนทุนการกูยืมนี้
ประกอบดวยตนทุนที่เกิดขึ้นจริงของเงินที่กูมาโดยเฉพาะเพื่อกอสรางอาคารและติดตั้งเครื่องจักร
จํานวน 3.0 ลานบาท และตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปจํานวน 0.3 ลาน
บาท โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนในอัตราเฉลี่ยรอยละ 3.4 ถึงรอยละ 6.0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่ดินระหวางการพัฒนา
และเครื่องจักรสวนใหญไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่
ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชา
ทางการเงิน โดยมีมูลคายุติธรรมตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 12.3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ 9.8 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนประมาณ 1,117 ลานบาท (2550: 819
ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯ: 315 ลานบาท (2550: 302 ลานบาท)
12. สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทยอยไดนําที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานจํานวน 5 ลาน
บาทไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน

งบการเงินรวม
ซอฟแวร
คอมพิวเตอร
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2550
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2551
คาตัดจําหนายสะสม
31 ธันวาคม 2550
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2551
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550

ลิขสิทธิ์

รวม

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ซอฟแวร
คอมพิวเตอร

35,945,352
10,559,325
46,504,677

10,764,200
10,764,200

35,945,352
21,323,525
57,268,877

16,717,055
10,359,825
27,076,880

27,724,499
4,303,176
32,027,675

248,883
248,883

27,724,499
4,552,059
32,276,558

16,260,915
678,262
16,939,177

8,220,853

-

8,220,853

456,140

14,477,002

10,515,317

24,992,319

10,137,703

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2550

4,219,098

368,296

2551

4,552,059

678,262

31 ธันวาคม 2551

ในเดือนเมษายน 2551 กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอยไดจายคาลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการคา
เพื่อการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันจํานวน 150,000 ยูโร (ตามสัดสวนการควบคุมรวมกัน
ของบริษัทยอย) และคารับความชวยเหลือทางเทคนิคจํานวน 50,000 ยูโร (ตามสัดสวนการควบคุม
รวมกันของบริษัทยอย) ใหกับผูถือหุนตางประเทศ กิจการที่ควบคุมรวมกันไดบันทึกรายการดังกลาว
ในงบดุลภายใต “สินทรัพยไมมีตัวตน”
14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
2551
2550
2551
2550
MOR
MOR
61
3.07 – 7.25 3.87 – 4.90 1,467,000,000 1,574,000,000 736,000,000 1,010,000,000
1,467,000,000 1,574,000,061 736,000,000 1,010,000,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการค้ําประกัน
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15. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2551
2550
2551
2550
13,417,804 10,412,968 10,724,969
8,749,907
(1,191,394) (1,074,784)
(955,457)
(971,060)
12,226,410
9,338,184
9,769,512
7,778,847
(3,382,401) (1,963,803) (2,696,340) (1,638,997)
8,844,009

7,374,381

7,073,172

6,139,850

บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยได ทํ า สั ญ ญาเช า การเงิ น กั บ บริ ษั ท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช า ยานพาหนะใช ใ นการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 4 ป ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได
ณ วันที่3 1 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชา
การเงินดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ไมเกิน 1 ป
4.4
(0.6)
3.8

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
1 - 5 ป
รวม
9.0
13.4
(0.6)
(1.2)
8.4
12.2

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป
รวม
3.6
7.2
10.8
(0.5)
(0.5)
(1.0)
3.1
6.7
9.8
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16. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

งบการเงินรวม
2551
2550
216,613,000 132,933,000
(102,353,000) (56,320,000)
114,260,000 76,613,000

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
-

ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน เงื่อนไขการ
จายเงินปนผล อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ และการดํารงอัตราสวนทางการเงินบาง
ประการ เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทาง
การเงินและยังไมสามารถเจรจากับธนาคารผูใหกูเพื่อขอผอนปรนเงื่อนไขดังกลาว เนื่องจากธนาคาร
ผูใหกูตองใชงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
เพื่อพิจารณาผอนปรนเงื่อนไขดังกลาว แตในทางปฏิบัติผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบและเสนอ
รายงานตองบการเงินดังกลาวไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 35 บริษัทยอยจึงตองจัดประเภทเงินกูยืมทั้งจํานวนรวมทั้งที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป
เปนหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวน อยางไรก็ตาม บริษัทยอยอยูในสถานะที่จะคืนเงินกูทั้งจํานวนไดถามี
ความจําเปน
17. 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
ประโยชน นั้ น เป น ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ซึ่ ง เป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องกระทรวงการคลั ง โดยคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และไดแจงใหบริษัทยอยใหความรวมมือในการทําสัญญาเชา นับแตวันที่ 1
มกราคม 2544 และใหชําระคาเชาที่ดินยอนหลังตั้งแตป 2534 ถึงป 2543 ดวย ปจจุบันบริษัทยอย
ดังกลาวกําลังอยูระหวางการเจรจากับหนวยราชการที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ
บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินดังกลาวไวในบัญชีแลว
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18. สํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน
บริษัทฯไดจัดใหมีผลประโยชนเงินบําเหน็จพนักงาน (ที่ไมไดเปนกองทุนแยกตางหากจากสินทรัพยของ
บริษัทฯ) ภายใตขอบังคับผลประโยชนเงินบําเหน็จพนักงานดังกลาว เมื่อพนักงานครบเกษียณอายุหรือ
ออกจากงานโดยมีอายุครบตามขอบังคับของบริษัทฯจะมีสิทธิไดรับเงินตามอัตราที่กําหนด บริษัทฯ
บันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงานตามการประมาณที่ดีที่สุดของฝายบริหารโดยพิจารณาจาก
อายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ ในระหวางป 2551 บริษัทฯ
บันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงานเปนจํานวนเงิน 8.4 ลานบาท (2550: 8.4 ลานบาท)
19. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กํา ไรสุท ธิ ป ระจํ าป ส ว นหนึ่ ง ไวเ ป น ทุน สํ า รองตามกฎหมายไมน อ ยกวา ร อยละห า ของกํ า ไรสุท ธิ
ประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
20. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2551
2550
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ
คาขนสง
คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา
คาเชาจาย
คาสงเสริมการขาย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ
งานระหวางทํา

615,165,868
154,385,830
4,552,059

522,320,742
137,029,859
4,219,098

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
248,544,226
52,843,876
678,262

205,506,052
49,930,570
368,296

19,508,021
6,055,677
167,071,781 119,647,395 93,572,968 76,000,651
57,844,122 54,354,068 19,447,746 19,108,804
12,788,701
7,648,526
2,213,120
1,928,297
107,103,408 70,004,629 99,338,737 64,026,106
6,329,385,307 4,084,095,436 6,991,798,306 4,594,787,434
(45,034,318) (105,517,456)

(2,032,986)

36,409,108
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21. การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการ
อนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมดังนี้
บริษัทฯ
บัตรสงเสริมเลขที่
1442/2541
1179/2543
1292(2)/2547
1478(2)/2547
1815(2)/2549
2093(2)/2550
1013(9)/2551

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลม (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนสิงหาคม 2549)
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบและน้ํามันมะพราวดิบ (สิ้นสุด
สิทธิประโยชนเดือนพฤศจิกายน 2551)
ผลิตเนยเทียมหรือไขมันผสม
ผลิตน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์ (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)

บริษัทยอย
บัตรสงเสริมเลขที่
1044/2537
1817/2539
1043(2)/2548
2088(2)/2547
2121(2)/2547
2112(5)/2547
2245(9)/2550

สําหรับกิจการ
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือน
สิงหาคม 2545)
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนมีนาคม 2549)
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตพืชผักผลไม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตพืชผักผลไม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตพืชผักผลไมแชแข็ง (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
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กิจการรวมคา
สําหรับกิจการ

บัตรสงเสริมเลขที่
1262(2)/2550

ผลิตเมล็ดพันธุปาลม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)

สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ (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 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียนมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ)
นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (ทุกบัตรยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่ 1292(2)/2547, 1478(2)/2547, 1815(2)/2549,
1013(9)/2551, 1331(2)/2546, 1043(2)/2548), 2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547, 1262(2)/2550) และ
2093(2)/2550
รายไดของบริษัทฯสําหรับป 2551 และ 2550 จําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและ
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการ
ที่ไดรบั
การสงเสริม
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายใน
ประเทศ
รายไดจากการสงออก
รวมรายไดจากการขาย

2551
กิจการที่
ไมไดรบั
การสงเสริม

รวม

578,301,585 7,470,033,824 8,408,335,409
32,239,316 355,199,290 387,438,606
610,540,901 7,825,233,114 8,435,774,015

กิจการ
ที่ไดรบั
การสงเสริม

2550
กิจการที่
ไมไดรบั
การสงเสริม

312,368,353
52,441,908
364,810,261

5,055,743,757 5,368,112,110
469,160,320 521,602,228
5,524,904,077 5,889,714,338

รวม
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22. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป
23. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม และ (2)
ผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมกระปอง และดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ
ประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สวนงานผลิตและ
จําหนาย
ผักและ
น้ํามัน
ผลไม
ปาลม
กระปอง
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาความนิยมตัดจําหนาย
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนของผูถือหุนสวนนอย

รวม

รายการตัด
บัญชี
ระหวางกัน

8,038
1,140
9,178

1,484
503
1,987

9,522
1,643
11,165

(1,643)
(1,643)

1,058

304

1,362

7

กําไรสุทธิสําหรับป

งบการเงินรวม
2551
2550
9,522
6,608
9,522
6,608
1,369

940

77
(536)
(219)
(87)
(145)
(105)
354

60
(424)
(187)
(19)
(66)
(64)
(59)
181

(หนวย: ลานบาท)
สวนงานผลิตและจําหนาย
ผักและ
น้ํามัน
ผลไม
ปาลม
กระปอง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดินไมไดใชในการดําเนินงาน
สินทรัพยสวนกลาง
สินทรัพยรวม

1,285
2,924
4,209

655
65
716
1,436

รวม
1,940
65
3,640
5,645

รายการตัด
บัญชี
ระหวางกัน
(987)
(987)

งบการเงินรวม
2551
2550
1,940
1,634
65
66
2,653
2,633
4,658
4,333
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บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 6
24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษั ทฯ บริ ษัทย อยและพนั ก งานได รว มกั น จัด ตั้ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ขึ้น ตามพระราชบั ญญั ติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปน
รายเดือนในอัตรารอยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯบริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัดและของบริษัทยอยบริหารโดยธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) และโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และจะจายใหแกพนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในระหวางป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 7.7 ลาน
บาท (2550: 7.1 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 4.6 ลานบาท (2550: 4.1 ลานบาท)
25. เงินปนผลจาย
ในระหวางป 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินปนผลจายดังนี้

บริษัทฯ
สําหรับป 2551
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2550

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2551

81,999,798

0.10

81,999,798

0.10

164,000,000

0.20

164,000,000

0.20

รวมเงินปนผลสําหรับป 2551
สําหรับป 2550
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2549
รวมเงินปนผลสําหรับป 2550

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจาย
ตอหุน

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 25 เมษายน 2550
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บริษัทยอย
สําหรับป 2551
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2550
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนของป 2551
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายนของป 2551
รวมเงินปนผลสําหรับป 2551
สําหรับป 2550
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2549
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนของป 2550
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายนของป 2550
รวมเงินปนผลสําหรับป 2550

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจาย
ตอหุน

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2551
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551

97,214,400

3.00

129,619,200

4.00

64,809,600

2.00

291,643,200

9.00

64,809,600

2.00

64,809,600

2.00

32,404,800

1.00

162,024,000

5.00

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 25 เมษายน 2550
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนจากการทําสัญญาและออก
ใบสั่งซื้ออุปกรณรวมทั้งบริการตาง ๆ ที่จะตองชําระในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 73.1 ลานบาท,
3.0 ลานเหรียญสิงคโปร และ 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เฉพาะของบริษัทฯ: 44.6 ลานบาท, 3.0 ลาน
เหรียญสิงคโปร และ 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
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26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริ ษัทฯและบริษั ทย อยไดเ ขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่ เกี่ ยวของกับการเช าอาคาร, อุปกรณและ
ยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่
บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
1 ถึง 5 ป
รวม

0.4
1.4
1.8

26.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอยมีภาระผูกพันกับผูถือหุนตางประเทศที่จะตองจายคาลิขสิทธิ์ใน
เครื่องหมายการคาเพื่อการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันเปนรอยละของยอดขายสุทธิรายป
ของผลิตภัณฑตามที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ กิจการที่ควบคุมรวมกันและผูถือหุนดังกลาวตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญา
26.4 การค้ําประกัน
(1) บริษัทฯมีภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกบริษัทยอย ในวงเงิน 60 ลานบาท
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 16.4 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผู ก พั นทางปฏิบัติบ างประการตามปกติ ธุรกิจของบริษั ท ฯและบริษั ทยอย ซึ่งประกอบด ว ย
หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้ในประเทศจํานวน 0.4 ลานบาท
และเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่นๆ จํานวน 16.0 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ค้ําประกัน
การใชไฟฟาและอื่นๆจํานวน 10.8 ลานบาท)
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26.5 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
(1) ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทฯถูกฟองรองจากการไฟฟานครหลวงใหชําระหนี้คากระแสไฟฟา
เพิ่มยอนหลังตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 รวมเปนระยะเวลา 18
เดือน จํานวนเงินประมาณ 7.1 ลานบาท ซึ่งในเดือนตุลาคม 2548 การไฟฟานครหลวงไดรับ
ชําระหนี้บางสวนจํานวน 2.9 ลานบาทจากธนาคารซึ่งเปนผูค้ําประกันการชําระเงินคาไฟฟา
ดังกลาว คงเหลือหนี้ที่ตองจายชําระอีกจํานวน 4.2 ลานบาท ซึ่งในเดือนกันยายน 2549 ศาลแพง
พิพากษาใหบริษัทฯชําระเงินคาไฟฟายอนหลังของเดือนพฤศจิกายน 2546 จํานวนประมาณ 0.5
ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใหกับการไฟฟา อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดฟองแยงกลับขอเรียกเงินตาม
หนั งสื อค้ํ าประกัน ดั ง กล า วคื น จากการไฟฟา นครหลวง เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯมิ ไ ด คางชํ า ระค า
กระแสไฟฟากับการไฟฟานครหลวงตามสัญญาค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร แตเปนการเรียก
เก็บเพิ่มยอนหลัง ซึ่งในเดือนตุลาคม 2549 ศาลแพงพิพากษาใหการไฟฟาคืนเงินประกันจํานวน
ประมาณ 2.9 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยใหกับบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองคดีอยูระหวางอุทธรณใน
ศาลอุทธรณ
(2) ในป 2547 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับจดหมายเชิญจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เกี่ยวกับปญหาที่ดินทับซอนกับที่ดิน ส.ป.ก. โดยไดเขารวมปรึกษาหารือกับสํานักงาน ส.
ป.ก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 พรอมกับไดสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหเพื่อการพิจารณาแลว
ผลของการพิจารณายังไมสามารถทราบไดในขณะนี้
(3) เมื่อวัน ที่ 11 เมษายน 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งได เขารวมประชุมกับคณะทํางานพิ จารณา
ตรวจสอบทบทวนแนวทางปฏิบัติและการเจรจาเพื่อนําที่ดินของผูครอบครองที่ดินแปลงใหญ
ในเขตปฏิรูปที่ดินมาจัดใหแกเกษตรกร แตงตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร
ธานี เพื่ อ พิ จ ารณาแก ไ ขป ญ หาที่ ดิ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย อ ยมี ที่ ดิ น อยู ใ นเขตป า จํ า แนกเนื้ อ ที่
ประมาณ 1,210 ไร และเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร โดยที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ
276 ไร เปนการครอบครองที่ดินแปลงใหญและครองที่ดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมมาตรา 30 ที่ดินดังกลาวคิดเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ 6 ของพื้นที่ใชประโยชน
ทั้งหมดของบริษัทยอย
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เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 บริษัทยอยไดเขาทําบันทึกการเจรจาตกลงการมอบพื้นที่ครอบครอง
คืน ส.ป.ก. เพื่อนําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สําหรับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดยบริษัทยอยขอแสดงเจตนายินยอมให ส.ป.ก. นําที่ดินเนื้อที่ประมาณ 80 ไรไปดําเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งราคาทุนของที่ดินและมูลคาสุทธิคงเหลือตามบัญชีของตนทุน
การพัฒนาสวนปาลมน้ํามันบนที่ดินดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาท
สวนที่ดินในเขตปาจําแนก ปจจุบันบริษัทยอยกําลังอยูระหวางการเจรจากับหนวยราชการที่
เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสําหรับที่ดินดังกลาว
27

เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ
และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การ
ใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของ
ลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสีย
จากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบดุล
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตาม
ภายใน 1 ป มากกวา 1-4 ป อัตราตลาด
(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด
ลูกหนี้การคา
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคา
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินกุยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

-

260
260

3
929
932

263
929
1,192

0.10-2.65
-

806

-

661

-

1,467

3

9

-

352
-

352
12

3.80-5.05 และ
MOR-1.5
5.75-6.40

-

-

25

-

25

809

9

217
903

352

217
2,073

THBFIX+0.5
MLR,
THBFIX+1.0

34

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
1.3
0.4

หนี้สินทาง
การเงิน
(ลาน)
0.9
0.1

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
34.94
49.27

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ
ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)
1.3

จํานวนที่ขาย
(ลาน)
4.6

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
จํานวนที่ซื้อ
จํานวนที่ขาย
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
35.19 - 35.49
32.43 - 35.14

27.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะ
สั้น และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่
เหมาะสม
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28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสราง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.1:1 (2550: 1.2:1)
และบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.7:1 (2550: 0.9:1)
29. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจาก
การดําเนินงานของป 2551 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.2 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นประมาณ
164 ลานบาท
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติเสนอจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของป 2551 ใหแก
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 4 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นประมาณ 129.6 ลานบาท
บริษัทฯและบริษัทยอยจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอยตอไป
30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน

งบการเงินรวม
ตามที่เคย
ตามที่จัด
ประเภทใหม รายงานไว
1,633,987,127 1,651,022,441
8,220,853
65,608,796 56,794,335

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม รายงานไว
429,663,630 430,119,770
456,140
-

31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552
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(โอเมกา 9) สูงถึง 78-81%

