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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
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รายไดจากการขาย
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
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สินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 2.98 เนื่องจาก:1) สิ นค า คงเหลื อ เพิ่ มขึ้ น 4.49 ล า นบาท โดยเพิ่ มขึ้ น ในส วนของ
บริษัท จํานวน 39.35 ลานบาท และสวนของบริษัทยอยลดลงจํานวน
30.79 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากในชวงปลายป 2551 น้ํามัน
ปาลมดิบมี ราคาตกต่ํ า รัฐ บาลจึ ง เข าแทรกแซงราคา ทํ า ให ราคา
ตลาดมีความผันผวน ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงชะลอการซื้อ
และขายออกไป
2) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 267.18 ลานบาท โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 229.18 ลานบาทและในสวนของบริษัท
ยอย 65 ลานบาท เนื่องมาจากการซื้อเครื่องจักรในโครงการขยาย
กําลั งการผลิตซึ่ง ไดรับการสง เสริ มการลงทุน และการปลูกปาลม
ทดแทนตอเนื่องจากปกอน

รายไดรวม ( ลา นบาท )
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รายไดรวม ลดลง 2,668 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายใน
สวนผลิ ตภั ณ ฑของบริ ษั ท ลดลง 2,577.53 ล านบาทคิดเปนร อ ยละ
32.82
สวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอยลดลง 74.80 ลานบาทคิด
เปนรอยละ 4.48 โดยรายไดจากการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 2.09 ซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับคาเงินดอล
ลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 2.63
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บริษัทใหญเพิ่มขึ้น 4.09 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.16 และมีอัตรา
กําไรสุทธิตอรายไดรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.17
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สัดสว นหนี้สินตอผูถือหุน ( เทา )
1.50

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน ลดลงเปน 0.96 เทาในป 2552
(2551 : 1.05 เทา) เนื่องจากบริษัทยอยเพิ่มทุน
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0.44 บาทในป 2552
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เงิ น ป น ผลต อ หุ น : จากการประชุ ม คณะกรรมการเมื่ อ วั น ที่
26/2/2553 มีมติใหจายเงินปนผลตามสําหรับผลการดําเนินงานของ
ป 2552 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปน รอยละ 51.2 ของกําไร
สุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนดวาจะจายเงินปนผล
ไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากชําระภาษีแลว
ทั้งนี้ บริษัทจะตองนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่
1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
อัตราสวนทางการเงิน

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

ขอมูลตัวเลขตอหุน

กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน
เงินปนผลตอหุน (ตามงวดผลการดําเนินงาน)
มูลคาตามบัญชีตอหุน
หมายเหตุ :
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(หนวย: บาท)

(1)

ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2553 ตอไป
(2)
อัตราสวนจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

3

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

Insert CM
picture

Insert MD
picture

หลังจากที่เกิดวิกฤตการณราคาน้ํามันปโตรเลียมและสินคาโภคภัณฑตาง ๆ ปรับตัวขึ้นสูจุดสูงสุดเปน
ประวัติการณในป 2551 ราคาน้ํามันปาลมดิบก็มีการปรับตัวสูระดับสูงสุดเชนเดียวกัน โดยมีราคาเฉลี่ย
รายเดือนเคลื่อนไหวระหวาง 17.02 – 36.26 บาท/กิโลกรัม และมีราคาเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 28.96 บาทตอ
กิโลกรัม นับวาเปนการปรับตัวสูงขึ้นของราคาเปนปที่ 3 ติดตอกัน ในขณะที่ป 2552 ราคาเริ่มปรับตัว
ลดลงและความผันผวนของราคาตลอดทั้งปมีไมมากนัก โดยเคลื่อนไหวอยูระหวาง 21.48 – 27.51
บาทตอกิโลกรัม และราคาน้ํามันปาลมดิบเฉลี่ยอยูที่ 24.33 บาทตอกิโลกรัม โดยสาเหตุหลักมาจาก
ความตองการน้ํามันปโตรเลียมของโลกลดลงซึ่งสงผลกระทบทําใหราคาของไบโอดีเซล และความ
ตองการน้ํามันปาลมลดลง
นอกจากนั้น ในปที่ผานมา บริษัทยังตองเผชิญกับปญหาที่เกิดจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก
อีกทั้งปญหาทางดานการเมืองในประเทศ ทําใหการจับจายใชสอยของผูบริโภคลดลง ซึ่งทําใหบริษัท
ตองปรับแผนการดําเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาว
ผลการดําเนินงาน
ถึงแมวาราคาน้ํามันปาลมที่ลดลงในป 2552 ทําใหรายไดจากการขายของกลุมบริษัทลดลงจาก 9,522
ลานบาท ในป 2551 เปน 6,870 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม การที่ราคาน้ํามันปาลมดิบปรับตัวลดลง ได
ส ง ผลให ก ลุ ม บริ ษั ท มี กํ า ไรเพิ่ ม ขึ้ น แม ว า ผลกํ า ไรของบริ ษั ท ย อ ยจะลดลงเนื่ อ งจากผลกระทบทาง
เศรษฐกิจดังที่กลาวมาแลว โดยในป 2552 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ 358 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551
จํานวน 4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.13
การลงทุนที่สําคัญ
ในป 2552 กลุมบริษัทมีการลงทุนหลายโครงการ ที่สําคัญไดแก
- การขยายกําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันปาลมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
- การปรับโครงสรางทุนของบริษัทยอย ไดแก บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด (UNF)
โดยมีจุดประสงคเพื่อเสริ มสรา งความเปน ผูนําทางดานการตลาดสําหรับธุร กิจ น้ํา มันปาลม และใน
ขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกรงใหกับธุรกิจผักและผลไมแปรรูป, เครื่องดื่ม ซอสและเครื่องปรุงรส
ทั้งนี้การลงทุนดังกลาวจะเกิดขึ้นไมได หากปราศจากความแข็งแกรงทางดานการเงินของกลุมบริษัท
อีกทั้งการลงทุนยังถือเปนพันธะผูกพันในระยะยาวตอการพัฒนาการเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ทามกลางสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ไมแนนอน
โครงการขยายกําลังการผลิตโรงกลั่นเพิ่มอีก 300 ตัน ตอวัน ดวยระบบการกลั่นแบบ Multi-stock ได
แลวเสร็จในเดือนธันวาคมที่ผานมา โดยระบบนี้สามารถกลั่นน้ํามันพืชไดหลายชนิดอยางตอเนื่อง ทําให
มีความคลองตัวสําหรับผลิตในปริมาณนอย และใชเวลาการผลิตที่ส้ันลง ทําใหบริษัทมีกําลังผลิตรวม
เปน 1,000 ตันตอวัน หรือ 365,000 ตันตอป
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และเพื่ อ เป น การรองรั บ กํ า ลั ง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของโรงกลั่ น บริ ษั ท จึ ง ได ล งทุ น เครื่ อ งบรรจุ น้ํ า มั น
อัตโนมัติขนาด 1 ลิตร ทําใหกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของปจจุบัน
นอกจากนี้โครงการการผลิตกาซชีวภาพจากบอบําบัดน้ําเสีย ที่โรงสกัดน้ํามันปาลม จังหวัดตรัง ไดเริ่ม
ผลิตไฟฟาขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ภายใตสัญญาการซื้อขายไฟฟา
ระยะยาว ดวยกําลังการผลิต 1 เมกกะวัต ซึ่งเปนการชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก ภายใตกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism)
ในป 2552 บริษัทไดลงทุนเพิ่มใน UFC คิดเปนเงินลงทุน 175 ลานบาท โดยการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนที่
ยังมิไดนําออกจําหนาย UFC ไดจัดสรรหุนในสัดสวนที่ยังมิไดออกจําหนายดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละรายในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนที่ยังมิไดออกจําหนาย ในราคา
ตามมูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนคือ เพื่อลดสัดสวนหนี้สินตอทุน (D/E)
ของ UFC จาก 2.84 เทา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) ใหเหลือ 1.44 เทา
และ UNF ก็ไดเพิ่มทุนเชนกัน จาก 60 ลานบาทเปน 120 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน
600,000 หุน ในราคาตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท UNF ไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหกับผูถือ
หุนเดิมในสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ทําให UFC มีสัดสวนการถือหุนใน UNF เพิ่มขึ้นจากรอยละ
58 เปนรอยละ 79 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว
นอกเหนือจากการเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน แลวเงินทุนที่ไดยังนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดานการผลิต ซึ่งสงผลตอเนื่องไปยังการลดตนทุนการผลิตของทั้ง 2 บริษัท การเพิ่มทุนดังกลาวมี
ตนทุนทางการเงินในระดับต่ํา และในอนาคตอันใกล บริษัทยอยก็ยังไมมีคาใชจายลงทุนที่มีนัยสําคัญ
ซึ่งผูบริหารมั่นใจวาการปรับโครงสรางทุนนี้จะฟนสถานการณของบริษัทยอยใหมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
ไดหลังจาก 3 ป
ความรับผิดชอบตอสังคม : สังคม, สิ่งแวดลอม และผูบริโภค
ในฐานะองคกรที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด การใหความสําคัญดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม จึงเปนหนึ่งในจรรยาบรรณของการดําเนินธุรกิจ โดยมีผลสําเร็จในเรื่องของ
กิจกรรมที่ไดรับการรับรองตาง ๆ
โรงกลั่นน้ํามันพืชที่จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่จังหวัดตรัง ไดรับเกียรติบัตร
CSR-DIW จากกรมโรงงาน กระทรวงอุ ต สาหกรรม ว า ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมที่มีตอสังคม และยังไดรับการรับรองการปฎิบัติงานตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001
– 2546 จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในเดือนสิงหาคม และตุลาคม 2552
ตามลําดับ นอกจากนั้น โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจังหวัดตรังยังไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ ประจําป 2552 จาก
กระทรวงแรงงาน ดังนั้นจึงมั่นใจไดวา พนักงานของเราปฎิบัติงานภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
5

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
สําหรับในผลิตภัณฑในกลุมสินคาอุปโภคบริโภคที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว (FMCG) น้ํามันปาลมโอเลอีน
ตราหยก ไดรับเครื่องหมายฉลากคารบอน (Carbon Label) จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทยและองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) นับเปนน้ํามันพืชรายแรกในประเทศไทยที่ชวยลด
ภาวะโลกรอน ซึ่งหมายความวาบริษัทบรรลุเปาหมายในการปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยคํานวณ
จากขอมูลเปรียบเทียบนับตั้งแตป 2545 ถึง 2550 วามีการลดการใชพลังงานและมีระบบการจัดการของ
เสียอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด นอกจากนั้น น้ํามันคาโนลาผสมน้ํามันทานตะวันผาน
กรรมวิธีอัตราสวน 4:1 ตราเนเชอเรล ยังไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณโครงการรักษหัวใจ จาก
มูลนิธิโรคหัวใจในพระบรมราชินูปถัมภและคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดานทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมองคกร
นอกจากการที่บริษัทมุงเนนพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองคกรอยางตอเนื่อง ในป 2552 บริษัทยังได
จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ขึ้นเปนปแรก เพื่อเปนแนวทางใหพนักงาน
ของบริษัทถือปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
ป 2552 เปนปที่ครบรอบ 60 ปของการดําเนินงานของกลุมบริษัทล่ําสูงฯ ซึ่งกอตั้งในประเทศไทยมา
ตั้งแตป 2517 และถือเปนโรงกลั่นน้ํามันปาลมรายแรกของประเทศ ในป 2546 บริษัทเริ่มขยายธุรกิจ
แนวดิ่ ง ไปในอุ ต สาหกรรมต น น้ํ า โดยการเข า ลงทุ น ในบริ ษั ท สหอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม จํ า กั ด
(มหาชน) (UPOIC) ซึ่งทําธุรกิจสวนปาลมน้ํามัน ทําใหบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน) กลายมาเปนบริษัทยอยของบริษัท ตอมาในป 2547 บริษัทยังคงมีการขยายธุรกิจอยา ง
ตอเนื่อง นอกเหนือจากธุรกิจน้ํามันปาลม โดยการเขาลงทุนในบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
และป 2550 UPOIC ยังมีการรวมทุนในธุรกิจสวนพอพันธุแมพันธุปาลมน้ํามันอีกดวย
เนื่องจากบริษัทเปนทั้งผูผลิตและผูจําหนาย กลุมบริษัทล่ําสูงจึงพัฒนาลักษณะเฉพาะของตราสินคา ซึ่ง
บงบอกถึงคุณลักษณะที่นาเชื่อถือ มีความเปนมิตร และเขาถึงไดงาย และจากการที่เรากําลังอยูใน
ชวงเวลาของการฉลองครบรอบ 60 ป ล่ําสูงขอใหคํามั่นวาจะยังคงเปนผูนําในอุตสาหกรรม พรอมกับ
การพั ฒ นานวั ต กรรมใหม ๆ อี ก ทั้ ง จะให ค วามสํ า คั ญ ในการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ ธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
สุดทายนี้ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา คู
คา ที่สนับสนุนบริษัทดวยดี และบริษัทจะมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกร และบุคลากร ใหพรอมที่จะนําพา
องคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการ
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นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังตอไปนี้
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร
ในป 2552 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 2552 สรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในสวนสําคัญที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการ
กํากับดูแลกิจการที่มีความโปรงใส ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
3. ประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการ
บริหารงาน โดยฝายบริหารไดทําการปรับปรุงแกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกําหนดแผนงานตรวจสอบภายในประจําป 2552
นอกจากนี้ ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมีผูบริหารเขารวม
ประชุมดวย จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งผูบริหารมีการเปดเผยขอมูลตอผูสอบบัญชีภายนอกอยางครบถวนและไมพบขอบกพรองใดๆ
4. ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูสอบบัญชีภายนอกในประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมที่จะมีผลบังคับใช และการ
เตรียมความพรอมของบริษัท
5. พิจารณารายการในแบบสํารวจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ที่บริษัทยังไมไดนํามาปฏิบัติตามหลักการกํากับที่ดี
ของกิจการ รวมถึงพิจารณารางนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
6. พิจารณารางหลักเกณฑและวิธีการเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ
7. รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท
8. นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2553 ตอไป พรอมกับเสนอคาสอบบัญชีสําหรับป
2553
9. พิจารณาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government Self
Assessment) เพื่อเปนเครื่องมือใหบริษัทใชเปนการภายในในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี ไมพบวามีการละเมิด
กฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ 2553
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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 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวาคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร มี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูลสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โดยไมพบการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งบริษัทตองพึงปฏิบัติ กลาวคือ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน
ประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว

นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง
4. นาย วัง ชาง ยิง

ประธานและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ในป 2552 คณะกรรมการสรรหาไดประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อทําหนาที่ สรรหา, ประเมิน, กลั่นกรอง และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตอคณะกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท นอกจากนั้น จะตองประเมินผลงานประจําปของ
กรรมการแตละทาน ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระดวย
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาไดกําหนดแนวทางปฎิบัติที่ดีไวดังนี้ :(1) ทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการในปจจุบันวามีความเหมาะสมกับความจําเปนเชิงกลยุทธของบริษัทหรือไม
อยางไร และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการใหสอดคลองกับโครงสราง
ดังกลาว โดยจัดทําเปนตารางความรูความชํานาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ (Director Qualifications และ
Skill Matrix) เพื่อแสดงใหเห็นถึงโครงสรางและองคประกอบของความรูความสามารถของกรรมการทั้งคณะที่ดํารง
ตําแหนงอยูในปจจุบัน
(2) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผูที่จะถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ (Due Diligence) ทั้งในดานความมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีคุณธรรม และมีความเปนมืออาชีพ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
(3) เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีโอกาสเสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณา โดย
กําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อใหมีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการ
กําหนด (Due Diligence) กอนการประชุมผูถือหุน
(4) เพื่อความชัดเจน โปรงใส คณะกรรมการควรเปดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อ
กรรมการใหผูถือหุนทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอรมในการเสนอชื่อที่ระบุถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณา
เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผูไดรับการเสนอชื่อไวในแบบเสนอชื่อนั้นดวย
(5) แนวทางที่จะใชในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูที่จะถูกเสนอชื่อเปนกรรมการมีดังตอไปนี้
(5.1) คุณลักษณะที่ตอ งการในกรรมการแตละทาน
- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เปนผูรับฟงที่ดี และกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ
- ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวามีความสําคัญ
(5.2) ความรูความชํานาญที่ตองการใหมีในคณะกรรมการ
- ความรูทางบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองคกรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง
- การจัดการในภาวะวิกฤติ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
- ความรูทางดานกฎหมายและการปฎิบัติตามกฎหมาย
- ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
- การตลาดระหวางประเทศ
- การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ
- ความรูความชํานาญเฉพาะดานอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวาเหมาะสม
(6) จัดใหกรรมการทุกทานไดรับการอบรมในหวขอ/หลักสูตรที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความรู และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกฎขอบังคับ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ
(7) รับผิดชอบตองาน ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนครั้งคราว
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะจัดประชุมขึ้นเมื่อมีความจําเปน หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ ในปที่ผานมาคณะกรรมการสรรหายังไดมีการทบทวนโครงสรางคณะกรรมการบริษัทในดานตอไปนี้ :(1) องคประกอบของคณะกรรมการ :
- จํานวนกรรมการอิสระเทียบกับกรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ
- จํานวนกรรมการบริหารเทียบกับกรรมการที่ไมใชผูบริหาร
- ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
(2) ขนาดของคณะกรรมการ
(3) ประสิทธิผลของกรรมการแตละทานและกรรมการทั้งคณะ
(4) ความผสมผสานระหวางความชํานาญ ประสบการณ และความรูความสามารถของกรรมการ
หลังจากการทบทวนดังกลาว คณะกรรมการสรรหาใหความเห็นวาองคประกอบและขนาดของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
ประสิทธิผลของกรรมการแตละทานและกรรมการทั้งคณะ มีความเหมาะสม และมีความผสมผสานระหวางความรูความสามารถ
ในองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการทั้งชุด นอกจากนั้นคุณสมบัติของกรรมการแตละทานมีความเหมาะสมสําหรับการดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จากพื้นฐานดานการศึกษา ความเปนมืออาชีพ รวมถึง
ประสบการณและคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ในการที่จะดํารงไวซึ่งการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ดานการรักษาสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือ
หุนอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการสรรหาไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหกําหนดแนวทางสําหรับผูถือหุนในการใหสิทธิผู
ถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา

ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
26 กุมภาพันธ 2553
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมาย
ใหธุรกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่ง ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 2) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 3) การ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใส 4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดแผนปฏิบัติและมาตรการติดตาม เพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกลาวตามความเหมาะสม

1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
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¾

จัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณา
รายงานประจําปของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา งบดุลและงบกําไร
ขาดทุน การจายเงินปนผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระรวมถึงคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน

¾

จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน ทั้งนี้
ต อ งระบุ ชื่ อ ผู ถื อ หุ น ดั ง กล า วและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให เ รี ย กประชุ ม ไว ใ ห ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล า ว โดย
คณะกรรมการตองจัดการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน

¾

ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทจะตองจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนาย
ทะเบียนทราบไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม

¾

จัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได พรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม โดยระบุเอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะและขั้นตอนในการเขารวมประชุมอยางชัดเจน ผูถือหุนที่ไม
สามารถเขารวมประชุม แตประสงคจะใชสิทธิออกเสียงอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทน
ตน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได

¾

ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน และ
ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม โดยมี
ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม และจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่
กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม
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¾

การใชบัตรลงคะแนนเสียงจะใชในกรณีที่มีผูถือหุนทานใด ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระ
ทั่วไป และใชในวาระสําคัญ เชน การแตงตั้งกรรมการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย การแกไขหนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ เปนตน

¾

เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการลวงหนา และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตํารงตําแหนงกรรมการ โดยใหมีการเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวผานทางเว็บไซต
ของบริษัท หรือสงเปนจดหมายอิเลคโทรนิคสมาที่ company.secretary@lamsoon.co.th

¾

เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมถึงกรรมการลวงหนากอนวันประชุม โดยสงผานทาง
Website ของบริษัท หรือสงเปนจดหมายอิเลคโทรนิคสมาที่ company.secretary@lamsoon.co.th

¾

จัดใหมีการเผยแพรเอกสารการประชุมตางๆ พรอมหนังสือเชิญประชุม ผานทางเว็บไซตของบริษัท อยางนอย 30
วัน กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา

¾

บันทึกประเด็นสําคัญที่ผูถือหุนซักถามพรอมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการ รวมทั้งบันทึกจํานวนเสียงของผูถือหุน
ที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงไวอยางชัดเจน ในรายงานการประชุม บริษัทมีการเผยแพรรางรายงาน
การประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอง และใชสิทธิคัดคานไดหากจําเปน โดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป

2. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปน พนักงาน หรือ ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา
คูแขง ชุมชนและสังคม แตเนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอาจแตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตาม
กฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดรอบคอบ และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับความคุมครองและปฏิบัติดวยความ
ระมัดระวัง โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไวเปนหัวขอเฉพาะในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัท

กลไกในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
2.1

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรงโดยไมผานผูบริหารของบริษัท
เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน
รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอง เปนตน โดยใหสงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยตรงดังนี้:-
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• สงทางไปรษณีย :

• สงทาง E-MAIL ADDRESS :

2.2

นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
banchong_ch@yahoo.com

การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตาม 2.1 ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด

2.3

การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนตาม 2.1 ขางตนแลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจง

2.4

มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยบริษัท คณะกรรมการจะรีบ
แกไขขอบกพรอง หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมิชักชา รวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาว
ขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดตามกฎหมายอยางเหมาะสม

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการตัดสินใจใช
สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน และมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ โดยไดมีการ
เปดเผยขอมูลและดําเนินการในเรื่องตางๆดังนี้
¾

เปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของบริษัทใหเปน
ปจจุบันเปนระยะๆ
o นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
o จรรยาบรรณธุรกิจ
o โครงสรางผูถือหุน
o โครงสรางคณะกรรมการ
o วิสัยทัศน/ภารกิจ
o นโยบายสิ่งแวดลอม
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o รายงานประจําป
o แบบ 56-1 (เฉพาะภาษาไทย)
o งบการเงิน
o หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารในการประชุม
o รายงานการประชุมผูถือหุน
o ขาวที่บริษัทเผยแพร
¾

จัดสงรายงานขอมูลประจํางวด อาทิเชน งบการเงิน แบบ 56-1 และรายงานประจําป ตอตลาดหลักทรัพยฯ และ
ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด

¾

มีการรายงานขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาหลักทรัพยตาม
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ

¾

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจัดการตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ซึ่งมีผูสอบบัญชีอิสระเปนผูตรวจสอบจะตองไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา
มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ

¾

ใหกรรมการบริหาร ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ทั้งที่เปนบุคคลและสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐ
ที่เกี่ยวของ โดยติดตอขอขอมูลบริษัทไดที่โทรศัพท 02-361 8959/87 หรือโทรสาร 02-361 8988/9 หรือจดหมาย
อิเลคโทรนิคส company.secretary@lamsoon.co.th หรือผานทางเว็บไซตบริษัท

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.1

คณะกรรมการบริษัท
4.1.1 โครงสรางคณะกรรมการ
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย จํานวนกรรมการตามขอบังคับไมเกิน 9 คน โดยมีจํานวน
กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน

4.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. มีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย ความ
เสี่ยง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
2. ควบคุมกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ เพื่อบรรลุถึงเปาหมายและเพิ่มความ
มั่งคั่งแกผูถือหุน
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3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหครอบคลุมผูปฏิบัติทั้งในระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และ
สงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการติดตามการปฏิบัติ และ
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติเปนประจํา
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการ
ติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
6. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
รวมถึงการกําหนดบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ
7. จัดใหมีการสื่อสารอยางชัดเจนตอบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา ฝายบริหาร และพนักงาน
8. รับผิดชอบตอการเปดเผยฐานะการเงินของบริษัทในรายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ใน
รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รวมถึงการเปดเผยขอมูลและสาระ
สนเทศตางๆใหเปนไปตามกฎหมาย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
9. กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
10. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง
11. หนาที่และความรับผิดชอบอื่นที่กําหนดโดยกฎหมายและมติที่ประชุมผูถือหุน

4.1.3 เลขานุการบริษัท
บริษัทตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้
ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุน
รายงานประจําปของบริษัท
2. ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับ
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับรายงานดังกลาว
4. ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการตองทราบใ น ก า ร ทํ า ห น า ที่ อ ย า ง เ ป น
ประโยชนตอบริษัท และดูแลใหบริษัท กรรมการ และผูบริหารปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
5. ดูแลใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลตามระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. และกฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ
6. ประสานงานกับหนวยงานราชการ
7. ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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4.1.4 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งหรือ
เสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูที่ผานการพิจารณาตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ทจะพิ จ ารณาถึงประสบการณที่ สําคั ญสํ า หรั บการทํ า หนา ที่ของคณะกรรมการบริ ษั ท
ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบรัดกุม
ยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ความเปน
ผูนํา รวมทั้งความชํานาญในวิชาชีพ ความซื่อสัตย ตลอดจนคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม

4.1.5 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทอาจดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร หรือเปนกรรมการที่ไมไดทําหนาที่บริหาร สําหรับ
ตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการจะตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการแบงแยก
หนาที่ใหอยางชัดเจน

4.1.6 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวม
การถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ
หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ กับนิติบุคคลที่เกี่ยวของเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
“ความสัมพันธทางธุรกิจ” รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตย่สี ิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
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ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ว า ด ว ยหลั ก เกณฑใ นการทํ า รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น โดยอนุ โ ลม แตใ นการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคลที่เกี่ยวของ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิ ส ระ ผู บ ริ ห าร หรื อ หุ น ส ว นผู จั ด การของสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผู ส อบบั ญ ชี ข องนิ ติ บุ ค คลที่
เกี่ยวของสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากนิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู
ใหบริการทางวิ ชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ซ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับจํานวนหุนที่ถือโดยกรรมการ
อิสระไวเทากับขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
ขอความในขอ 4.1.6 นิติบุคคลที่เกี่ยวของหมายถึงบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

4.1.7 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้งกรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระ

4.1.8 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถที่จะมีเวลาในการทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ บริษัทจึงคํานึงถึงจํานวนบริษัทที่
กรรมการดํารงตําแหนง โดยกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่ประธานกรรมการ และกรรมการ จะดํารง
ตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดดังนี้
¾ ประธานกรรมการ ใหดํารงตําแหนงไดเพียง 1 บริษัท
(ยกเวนในกรณีที่เปนประธานกรรมการบริษัทที่อยูในกลุมเดียวกัน)
¾ กรรมการบริษัท ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 5 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอจํากัดสําหรับกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯอื่น
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4.1.9 การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับสูง สามารถจะไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา
หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันในกลุมบริษัทได ในกรณีที่เปนการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นนอกเหนือจากกลุม
บริษัทดังกลาวแลวจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ

4.2

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ
4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คนมีความรูความสามารถทางดานบัญชีและการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบตอง
ไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางงานหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบ ริษัทปฏิบัติต ามกฎหมายวา ดว ยหลัก ทรัพย แ ละตลาดหลักทรั พย ข อกํา หนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
6. จั ดทํ ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํา ปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
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(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (charter)
(6.8) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทานไดดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
3. นายบรรจง จิตตแจง

วาระการดํารง
ตําแหนง
2552-2553

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม
4/4

2552-2553
2552-2553

4/4
4/4

4.2.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
องคประกอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่เปนกรรมการอิสระ โดย
มีประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการ
บริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและ
อนุมัติ
2. กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการจากคณะกรรมการบริษัท
ในป 2552 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งใน
การเขารวมประชุมของกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตละทานไดดังนี้

รายชื่อ
1. ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
2. นายบรรจง จิตตแจง
3. นายวัง ชาง ยิง
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ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

วาระการดํารง
ตําแหนง
2550-2553

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม
3/3

2550-2553
2550-2553

3/3
3/3
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4.2.3 คณะกรรมการสรรหา
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยสมาชิกสวนใหญที่เปนกรรมการอิสระ โดยมีประธาน
กรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท วาระการดํารง
ตําแหนง 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. ทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการในปจจุบันวามีความเหมาะสมกับความจําเปนเชิงกลยุทธของบริษัท
หรื อไม อยางไร และเสนอแนวทางในการปรับ ปรุง รวมทั้ง เสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให
สอดคลองกับโครงสรางดังกลาว โดยจัดทําเปนตารางความรูความชํานาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ
(Director Qualifications และ Skills Matrix) เพื่อพิจารณาวาคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน
ประกอบดวยกรรมการที่มีความรูความชํานาญครบถวนตามความจําเปนหรือไมอยางไร และสมควรสรร
หากรรมการที่มีความรูความชํานาญในดานใดเพิ่มเติมเพื่อใหมีความครบถวนมากยิ่งขึ้นหรือไมอยางไร
2. ประเมินและเสนอรายชื่อผูที่จะเปนกรรมการตอคณะกรรมการโดยการกลั่นกรองและสัมภาษณบุคคลที่มี
คุณธรรม ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการ สงเสริมและปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดอยางมืออาชีพ
3. เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีโอกาสเสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อใหมีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่
คณะกรรมการกําหนด (Due Diligence) กอนการประชุมผูถือหุน
4. เปดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุนทราบ รวมทั้ง
จัดเตรียมแบบฟอรมในการเสนอชื่อที่ระบุถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความ
เต็มใจของผูไดรับการเสนอชื่อไวในแบบเสนอชื่อนั้นดวย
5. พิจารณาแนวทางดังตอไปนี้ในการคัดเลือกกรรมการ
5.1. คุณลักษณะที่ตองการในกรรมการแตละคน
• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
• การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล
• ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ
• ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
• คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
5.2 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวามีความสําคัญความรูความชํานาญในดาน
ตางๆ เพื่อใหไดองคประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม
• ความรูทางบัญชีและการเงิน
• การบริหารจัดการองคกรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล
• การบริหารความเสี่ยง
• การจัดการในภาวะวิกฤติ
• ความรูดานกฎหมาย
• ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
• การตลาดระหวางประเทศ
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• การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ
• ความรูความชํานาญเฉพาะดานอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวาจําเปน
6. ดูแลใหกรรมการทุกทานไดรับการอบรมอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงการพัฒนาในทาง
ธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงของระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนครั้งคราว
ในป 2552 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวม
ประชุมของกรรมการสรรหาแตละทานไดดังนี้

1.
2.
3.
4.

4.3

รายชื่อ
ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
นายบรรจง จิตตแจง
นายวัง ชาง ยิง

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

วาระการดํารง
ตําแหนง
2551-2554
2551-2554
2551-2554
2551-2554

จํานวนครั้งในการ
เขารวมประชุม
3/3
3/3
3/3
3/3

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้งเปนอยางนอย หรือประธานกรรมการจะ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยจะมีการกําหนดตารางการ
ประชุมลวงหนาเปนรายป และแจงใหกรรมการแตละทานไดรับทราบกําหนดการดังกลาวในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกป
เลขานุการบริษัทจะเปนผูเสนอวาระการประชุมทั่วไปที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
สวนวาระที่นอกเหนือจากวาระดังกลาว ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณา ทั้งนี้
กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยสงวาระที่ตองการเสนอผานทางเลขานุการ
บริษัทกอนวันประชุมลวงหนา 14 วัน เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมวาระที่เสนอดังกลาวใหประธาน
กรรมการพิจารณากอนบรรจุเปนวาระการประชุม
บริษัทจะจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ พรอมหนังสือเชิญประชุม โดยระบุอยาง
ชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณีใหแกกรรมการทุกทานกอน
การประชุมไมนอยกวา 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการแตละทานไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม ในระหวาง
การประชุม ประธานคณะกรรมการจะสนั บสนุน ใหมีก ารพิจ ารณาประเด็ น ตา งๆ โดยจัด สรรเวลาอย า ง
เพียงพอแกผูบริหารที่เกี่ยวของในการนําเสนอรายละเอียด เพื่อใหกรรมการแตละทานสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม รวมถึงการจัดสรรเวลาใหกรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ
ในป 2552 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4
ประชุมของกรรมการบริษัทแตละทานไดดังนี้
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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

วาระปกติ
3
4
4
4
3
4
4
4
4

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

รายงานการประชุมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุ วันเวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อ
กรรมการที่เขาประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เสนอรวมถึงประเด็นที่มีการ
อภิปรายและขอสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย ชื่อผูจด
รายงาน และ ผูรับรองรายงาน และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลว เลขานุการบริษัทจะเปนผู
จัดเก็บ เพื่อใหพรอมสําหรับการตรวจสอบโดยผูที่เกี่ยวของ
กรรมการที่ไมใชผูบริหาร มีประชุมกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย ทั้งนี้เพื่ออภิปราย
ปญ หาตา งๆเกี่ย วกั บการจั ดการที่มี ป ระเด็นที่ นาสนใจ และจะต องมี ก ารแจ งผลการประชุมให ก รรมการ
ผูจั ด การได รับ ทราบ
โดยในป 2552 กรรมการที่ ไ ม ใ ช ผู บ ริห าร มี โ อกาสไดป ระชุม กั น เองโดยไม มี
กรรมการบริหารรวมอยูดวยจํานวน 2 ครั้ง

4.4

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดวยตนเอง ตามแบบการประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธของทุกป และใหกรรมการแตละทานนําสงแบบประเมินที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการ
ประเมินและแจงคณะกรรมการไดรับทราบ เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงในการทํางานตอไป

4.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนผูทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบในการจายคาตอบแทน
กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการ
จะพิจารณาจากประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับ
บริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะใชผลการสํารวจการจายคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพยฯเปนเกณฑ ในการเปรียบเทียบในแตละป ทั้งนี้เพื่อใหคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตองการ
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ (บาท)
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา

จํานวน

2551

2552

9
3
3
4

3,312,000
876,000
n/a
n/a

3,432,325
1,020,000
120,000
80,000

นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว กรรมการตางประเทศที่มาเขารวมประชุมจะไดรับ คาตั๋วเครื่องบิน
คาที่พักและอาหาร รวมถึงกรมธรรมประกันความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร เพื่อคุมครองความเสี่ยง
ของกรรมการและผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่ใหบริษัท แตทั้งนี้จะไมใหความคุมครองในกรณีกระทําการโดย
จงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือทุจริต
2. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง จะเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กํ า หนดในแต ล ะครั้ ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ความรู ค วามสามารถและผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทนเป น ผู พิ จ ารณา และนํ า เสนอจํ า นวนค า ตอบแทนที่ เ หมาะสมต อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในป 2552 กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ไดรวมกันกําหนดคาเปาหมายของตัว
วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อนํามาใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดั บสู ง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนไดกําหนดใหนําผลการประเมินดังกลาวมาพิจารณาคาตอบแทน
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง (บาท)
ผูบริหารระดับสูง

จํานวน
9

2551
81,192,810

2552
82,084,464

นอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นและโบนั ส ผูบ ริ ห ารระดับ สู ง ไดรั บ ค า ตอบแทนอื่ น ได แ ก รถประจํ า ตํ า แหน ง ค า
รักษาพยาบาล คาประกันอุบัติเหตุ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
นอกจากนั้ น กรรมการบางท า นที่ ไ ปดํ า รงตํ า แหน ง เป น กรรมการและผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย อ ย จะได รั บ
คาตอบแทนจากบริษัทยอยบางบริษัทดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายและการพิจารณาการจายคาตอบแทนของ
คณะกรรมการของบริษัทยอยนั้นๆ
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ค า ตอบแทนของกรรมการบริ ห ารที่ ไ ป จํานวน
ดํารงตําแหนงในบริษัทยอย (บาท)
ไดรับในตําแหนงกรรมการของบริษัทยอย
5
ไดรับในตําแหนงผูบริหารของบริษัทยอย
3

4.6

2551

2552

2,476,000
7,245,000

2,500,000
6,948,300

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม โดยจัดใหเยี่ยมชมโรงงานโดยผูบริหารระดับสูง เพื่อดู
กระบวนการผลิตสินคาของบริษัท รวมถึงการแนะนําถึงลักษณะธุรกิจและภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท
และบริษัทยอย นอกจากนี้ยังจัดใหมีเอกสารดังตอไปนี้ สง มอบใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
1. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหัวขอตางๆ ที่สําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ ขอ
หามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ
2. นโยบายการกํากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
4. รายงานประจําป และแบบ 56-1 ฉบับลาสุด
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูดานตางๆที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุด
ยอยชุดตางๆเปนประจํา โดยเฉพาะการเขาอบรม DCP ของสมาคมกรรมการไทย เพื่อสงเสริมใหกรรมการ
บริษัทมีความรู ความเขาใจ ในกฎเกณฑ และขอกําหนดตางๆ ในการเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน

4.7

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทตระหนักดีวาการปฏิบัติตามจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานทุกคน เปนสิ่งจําเปนตอความมั่นคงและ
ความสําเร็จขององคกรในระยะยาว
บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสรางและยกระดับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน โดย
ถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้ง
ประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจัดใหมีกระบวนการติดตามการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง
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4.8

ความขัดแยงทางผลประโยชน
4.8.1 มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท
เพื่อปองกันไมให กรรมการ และ ผูบริหาร นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลภายนอก บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
¾
กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับเลขานุการบริษัท รวมถึงใหผูบริหารรายงาน
การถือหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการทุกไตรมาส ทั้งนี้ใหรวมถึงการปฎิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย
ที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากกรรมการ
ผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่สี่ทุกรายและใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่งมีหนาที่ตองจัดทําและ
สงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ทั้งในนามของตนเอง คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ
ก.ล.ต.
¾
หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัท เปดเผย
ขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และหามไมใหซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัท ในชวง 1 เดือนกอนงบการเงินของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน
¾
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอ
ประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวน
ตน และ/หรือ ชักชวนผูอื่นใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทจะ
ดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิด
¾
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทําการอันเปนความผิดอาญาตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเจตนา บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันดังตอไปนี้
o
ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
o
ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปน กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือพนักงานโดย
ถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ถาผูกระทําความผิดเปนกรรมการบริษัท ให
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ
o
แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือ ก.ล.ต.
o
แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย
o
ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
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4.8.2 การอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่น มีการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมี
ความขัด แย ง ทางผลประโยชน และรายการเกี่ ย วกับ การได ม าหรื อจํ า หนา ยไปซึ่ ง สิน ทรั พย ที่สํ า คั ญ ของ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับอยูในขณะทํารายการดังกลาว โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดในเรื่องนั้นๆ โดยเครงครัด โดยบริษัท ไดกําหนดมาตรการหรือขั้นตอน
การอนุมัติการทํารายการดังกลาวดังนี้
(1) หามไมใหบคุ คลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนอนุมัติรายการที่เกี่ยวของกับตน
ได
(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกจิ และเงื่อนไขทางการคาทั่ วไปโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท เปนสําคัญ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถาคณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทจะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็น
ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรอง กอนจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
อยางไรก็ตาม เพื่อใหธุรกรรมตางๆสามารถดําเนินไปไดตามปกติ คณะกรรมการไดอนุมัติในหลักการให
ผูบริหารสามารถทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเฉพาะบริษัทกับบริษัทยอย หากธุรกรรมเหลานั้นเขาลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1.

เป น ข อ ตกลงทางการค า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ วิ ญ ู ช นจะพึ ง กระทํ า กั บ คู สั ญ ญาทั่ ว ไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีลักษณะ
เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวของ

2.

เปนรายการทดรองจายที่สมเหตุสมผลที่เกิดจากการดําเนินการตามปกติทางธุรกิจ โดยมีการ
เรียกเก็บตามที่จายจริง

ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองรายงานการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา 100,000 บาท ใหคณะกรรมการไดรับทราบทุก
ไตรมาส
(4) บริษัทจะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนด

4.8.3 การเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
เพื่อใหคณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท และใหกรรมการ และ ผูบริหาร ที่มี
รายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัท ไดปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้
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¾ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ มีรายการหรือธุรกรรมที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่มีขนาดของรายการมากกวาหรือ เทากับ 5 ลานบาท หรือ
0.05% ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ให
จัดทํารายงานดังกลาวตามแบบฟอรมที่กําหนด และสงมอบใหเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันที่มีรายการเกิดขึ้น
ในกรณีที่มีรายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกครั้ง ใหแจงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่มีรายการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น
¾ ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานที่ไดรับตามวรรค 1 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงานนั้น
¾ กรรมการ และ ผูบริหาร ที่มีสวนไดเสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุม ไมสามารถเขารวมในการ
พิจารณาและตองออกจากหองประชุม รวมถึงบริษัทจะไมจัดสงเอกสารในเรื่องดังกลาวใหกับกรรมการ
และผูบริหารดังกลาว
¾ ใหมีการเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียในรายงานประจําป และ แบบ 56-1

4.9

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เพื่อใหงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได
พิจารณาใหบริษัทวาจางบุคคลภายนอก ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชี และอยูในรายชื่อของผูตรวจสอบบัญชีบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงิน
ของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Controls) โดยกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส

4.10 การบริหารความเสี่ยง
บริษั ทมี น โยบายในการกํา หนดให การบริ ห ารความเสี่ ยงเปน ส วนหนึ่ง ของการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ใหวัตถุป ระสงค
เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท สามารถปฏิบัติไดบรรลุตามที่ไดตั้งไว โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนใน
บริ ษัทเปนเจา ของความเสี่ย ง และมีห นา ที่ ใ นการประเมิ น ความเสี่ยงของแตล ะหนว ยงานและกระบวนการทํา งาน
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู พรอมทั้งนําเสนอแผนงานและวิธีการในการลดความเสี่ยง

4.11 แผนสืบทอดงาน
บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดงาน โดยการรับพนักงานในตําแหนง Management Trainees เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถ ใหเปนผูบริหารของบริษัทตอไปในอนาคต
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นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการผูจัดการ ในกรณีที่กรรมการผูจัดการไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
1. กรรมการบริหารฝายโรงงาน เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับโรงงาน ทั้งของบริษัท และบริษัทยอย
2. กรรมการบริหารฝายการเงิน เปนผูดูแลและตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ทั้งของบริษัท และบริษัทยอย
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
สํานักงานใหญ

: บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: 0107538000568 (เดิมเลขที่ บมจ.579)
: www.lamsoon.co.th
: 64 ซ. บางนา-ตราด 25 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 02-361 8959-87
โทรสาร (ฝายบริหาร) 02-361 8988/9
โทรสาร (ฝายขาย) 02-361 8994/5
โรงกลั่นน้ํามันปาลม
: 236 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท 02-709 3610-24
โทรสาร 02-324 0640
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ
: 99/9 หมู 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตําบลกะลาเส
อําเภอสิเกา ตรัง 92150
โทรศัพท 075-267 275, 075-267 268
โทรสาร 075-267 265, 075-267 028
ประเภทธุรกิจ
: ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม
ทุนจดทะเบียน
: 820,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 820,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท
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ขอมูลทั่วไป
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
1.

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC)
สํานักงานกรุงเทพฯ

: 64 ชั้น 1 ซ. บางนา-ตราด 25 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 และสกัดน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
ทุนจดทะเบียน
: 324,050,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 324,050,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 226,715,110 หุน คิดเปนรอยละ 69.96

2.

บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (UFC)
สํานักงานกรุงเทพฯ

: 60 ซ. บางนา-ตราด 25 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
ซอสและเครื่องปรุงรส จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทุนจดทะเบียน
: 525,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว
: 525,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว : 52,500,000 หุน
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทถืออยู
: 51,451,878 หุน คิดเปนรอยละ 98.00
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ขอมูลทั่วไป
บุคคลอางอิงอื่นๆ
1.

นายทะเบียนหุน

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

2.

ผูสอบบัญชี

ชื่อ
สถานที่สํานักงาน

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท
ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับ
บริษัท /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถ ือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

3.

: นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4377
: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตู ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท 02-264 0777, 02-661 9190
โทรสาร 02-264 0789/90, 02-661 9192
:1
: ไมมี

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

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

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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โครงสรางรายได
(ลานบาท)
2550
5,423.66
1,183.84
6,607.50

บริษัท
บริษัทยอย
รวม

ผลิตภัณฑ/บริการ
กลุมน้ํามันพืช
กลุมเนยเทียมและไขมันพืชผสม
ผลิตภัณฑปาลมอื่นๆ
กลุมผักและผลไม
กลุมเครื่องดื่ม
กลุมซอส เครื่องปรุงรส และอื่นๆ

ดําเนินการ
โดย
บริษัทและ
UPOIC
บริษัท
บริษัทและ
UPOIC
บริษัทและ
UFC
บริษัทและ
UFC
บริษัทและ
UFC

รวมมูลคาการจําหนาย
หัก สินคาคืนและสวนลดการคา
มูลคาการจําหนายสุทธิ
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2551
7,852.68
1,669.68
9,522.36

ป 2550
ลานบาท
%
5,017 75.72

2552
5,274.75
1,594.87
6,869.62

% สัดสวน
76.78
23.22
100.00

ป 2551
ลานบาท
%
7,407 77.55

ป 2552
ลานบาท
%
4,741 68.76

459
28

6.92
0.42

552
60

5.77
0.62

529
78

7.68
1.13

820

12.38

1,128

11.81

1,154

16.74

235

3.54

323

3.39

313

4.54

67

1.02

82

0.86

80

1.16

6,626
(18)

100.00

9,552
(30)

100.00

6,895
(26)

100.00

6,608

9,522

6,870
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผานมา
ดานการกํากับดูแลกิจการ : การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยในการเสริมสรางใหองคกรดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
เปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ โดย
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552
บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว า การปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมของผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนเป น สิ่ ง จํ า เป น ต อ ความมั่ น คงและ
ความสําเร็จขององคกรในระยะยาว บริษัทเชื่อมั่นวาการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสราง
และยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดมีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน โดย
ถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 พรอม
ทั้งประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดรับทราบ และไดจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาวอยางเครงครัดและตอเนื่อง

ดานการกํากับดูแลกิจการ : ขอเสนอแนะแนวทางปฎิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหา
ตอเนื่ องจากที่คณะกรรมการไดมีมติใ หจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวั นที่ 13 พฤศจิกายน 2551 โดยมีสมาชิก
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ไดแก ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต นายบรรจง จิตต
แจง และกรรมการบริหาร 1 ทาน คือ นายวัง ชาง ยิง โดยในป 2552 คณะกรรมการสรรหาไดจัดประชุมขึ้น 3 ครั้ง โดย
ครอบคลุมการพิจารณาอนุมัติเรื่องสําคัญ (รายละเอียดปรากฎอยูในรายงานของคณะกรรมการสรรหา) ไดแก
1.
ขอเสนอแนะแนวทางปฎิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหา
2.
การทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
3.
เสนอหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
พรอมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
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ดานการผลิต : โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism : CDM)
โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวัดตรังไดดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพเพื่อนําไปใชเองภายใน
โรงงานและจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค

ดานการผลิต : RSPO : บริษัทไดรับ “ฉลากคารบอน” ซึ่งเปนบริษัทน้ํามันพืชรายแรก
บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมการปลูกปาลมยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) ตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีจุดมุงหมายในการสงเสริมการผลิตและการใชปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนผานความรวมมือของทุกภาค
สวนภายในหวงโซอุปทาน รวมถึงความพยายามลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ในป 2552 บริษัทไดรับรางวัล “ฉลากคารบอน” (Carbon Label) ในโครงการชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไทย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถชวยลดภาวะโลกรอนจากภาวะกาซเรือนกระจก

ดานการตลาด : การรับรองผลิตภัณฑและกลุมผลิตภัณฑใหม
ในป 2552 น้ํามันคาโนลาผสมทานตะวันในอัตราสวน 4:1 ตราเนเชอเรล ไดรับการอนุญาตใหใชตราสัญลักษณโครงการ
รักษหัวใจ จากมูลนิธิโรคหัวใจในพระบรมราชินูปถัมภ และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปนรับประกันวาน้ํามัน
ชนิดนี้ดีตอหัวใจ
นอกจากนี้ บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยก็ไดมีการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑของน้ําผลไม
บรรจุกลอง UHT ตรา “ยู เอฟ ซี” ใหดูสวยงามและทันสมัย พรอมกับการวางตลาดน้ํามะมวงบรรจุกลอง UHT เพื่อจําหนายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และยังไดวางตลาดน้ําผักผลไมรวม 100% บรรจุกระปองอลูมิเนียมขนาด 230 มล. ภายใตตราสินคา
“ชูส” (Chooze) ใน 3 รสชาติใหม
และลาสุดไดเปดตัวผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลือง ภายใตตราสินคา “ยู เอฟ ซี โฮมซอย” บรรจุภายในขวดพลาสติกขนาด
300 มล. ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี
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ดานการลงทุน : UFC เพิ่มทุน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ของบริษัท อาหารสากล (จํากัด) มหาชน ซึ่งเปน
บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 96.79 มีมติดังนี้
1. ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2542 เกี่ยวกับการจัดสรรหุนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 17,500,000
หุน
2. อนุมัติการจัดสรรหุนที่ยังมิไดออกจําหนายดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทยอย ตามสัดสวนการถือหุนของผู
ถือหุนแตละรายในอัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนที่ยังมิไดออกจําหนาย ในราคาตามมูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท
ภายหลังจากการจัดสรรหุนที่ยังมิไดออกจําหนายของบริษัทยอยใหกับผูถือหุนเดิมดังกลาว บริษัทมีสัดสวนการถือหุน
เปนรอยละ 98.00 จากเดิมรอยละ 96.79 โดยมีมูลคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นคือ 175 ลานบาท
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ปจจัยเสี่ยง
1. สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจ จัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของ
วัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้ ในสวนของบริษัทเองยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ ซึ่ง
เปนตนทุนการผลิตหลักของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
2. ราคาน้ํามันปาลมผันผวน
ราคาน้ํามันปาลมดิบรายเดือนโดยเฉลี่ยในป 2552 มีการเคลื่อนไหวในชวงระหวาง 21.48-27.51 บาทตอ
กิโลกรัม และราคาเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 24.33 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 16 จากป 2551 ในปจจุบัน มีความตองการใช
น้ํามันปาลม เพื่อนําไปผลิตเปนพลังงานทดแทน จึงทําใหราคาน้ํามัน ปโตรเลียมกลายมาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวน
กําหนดราคาน้ํามันปาลมดวย ซึ่งยิ่งจะทําใหราคาน้ํามันปาลมในปจจุบันมีความผันผวนมากขึ้น สงผลสะทอนไปยัง
ตน ทุน วัตถุ ดิบที่ผันผวน อยางไรก็ต าม บริษัทสามารถบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะความเสี่ยง
ดังกลาวไดจากการบริหารจัดการสินคาคงคลังทั้งในดานวัตถุดิบและสินคาเพื่อจําหนายอยางระมัดระวัง และจะตอง
ติดตามตัวเลขที่เกี่ยวของกับผลผลิต การสงออก ปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
ราคาน้ํามันปโตรเลียมในตลาดโลกอยางใกลชิด ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับฝายบริหารที่จะตองคาดการณราคาและ
ปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่จะออกสูตลาดในแตละฤดู
3. จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จํานวนโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พรอมๆ กับโรงงานที่มีอยูเดิมก็มีการขยายกําลัง
การผลิต ปจจุบันโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมีจํานวนประมาณ 65 โรง สวนใหญอยูในเขตจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี
ชุมพร และตรัง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 18 ลานตันผลปาลมสดตอป ซึ่งไมสอดคลองกับผลปาลม
สดในป 2552 ที่มีปริมาณ 8,021,495 ตัน (ลดลงจากป 2551 คิดเปนรอยละ 13.31) จากพื้นที่เพาะปลูกปาลมที่ให
ผลผลิตแลวที่มีอยูประมาณ 2.8 ลานไร ทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตโดยรวมของโรงสกัดทั้งหมดอยูประมาณรอยละ
44 สงผลใหมีการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดในราคาสูง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพเทาที่ควร
อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการมีระบบคุณภาพมาตรฐานตางๆรองรับ และ
การเขารวมโครงการประหยัดพลังงาน และมีธุรกิจน้ํามันปาลมที่ครบวงจร จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทสามารถ
ควบคุมตนทุนการผลิตได
4. ภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่หดตัวอยางตอเนื่อง ทําใหนอกเหนือจากตลาดบางตลาด เชน
ญี่ปุนที่ประสบกับสภาวะเงินฝดแลว การสั่งซื้อสินคาครั้งใหมจากตลาดหลักอื่นๆก็ลดนอยลงเชนกัน โดยลูก คาให
ความสําคัญกับเรื่องราคาสินคามากขึ้น โดยบางรายยินดีแมแตการที่จะไดรับสินคาที่มีคุณภาพหรือบริการที่ลดลงเพื่อ
แลกกับราคาสินคาที่ต่ําลง นอกเหนือจากสภาพเศรษฐกิจดังกลาวขางตน ราคาน้ําตาลที่ถีบตัวสูงขึ้นมากในป 2553 ก็จะ
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดผลกระทบกับสินคาที่ใชน้ําตาลเปนสวนประกอบในการผลิต เชน ผลไมกระปอง และน้ํา
ผลไม โดยจะทําใหสินคาดังกลาวมีราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทบตอความสามารถในการแขงขัน
สถานการณดังกลาวคาดวายังคงสงผลกระทบตอเนื่องไปยังการสงออกผักผลไมแปรรูปของบริษัทยอย คือ
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
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ภาพรวมป 2552
พื้นที่ใหผลผลิต ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลวประมาณ 2.8 ลานไร โดยรอยละ 95
ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยูในภาคใต ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร และตรัง แนวโนมพื้นที่การปลูกปาลมน้ํามันจะขยายอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการศึกษาทดลองที่กรมสงเสริมการเกษตรได
ดําเนินการมาเปนเวลา 5 ป ตามโครงการพืชพลังงาน ประกอบกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมป 25512555 โดยเฉพาะการขยายพื้นที่เพาะปลูกปละ 500,000 ไร รวม 2.5 ลานไร รวมถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) โดยเฉพาะการใชน้ํามันปาลมเปนวัตถุดิบหลัก เพื่อทดแทนการนําเขา
พลังงานจากตางประเทศและมุงสงเสริมการใชน้ํามันไบโอดีเซล B3 B5 และพัฒนาถึง B10 ทําใหเกษตรกรผูสนใจริเริ่มปลูกปาลม
น้ํามันเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภาค ประมาณการไดวาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน จะขยายพื้นที่ปลูก 100,000 ไร/ป
สวนในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออก จะขยายพื้นที่ปลูกประมาณปละ 300,000 ไร นอกจากนี้จะมีการปลูกทดแทนเฉพาะพื้นที่
ภาคใตอีกประมาณ 20,000 ไร/ป
หากมีการขยายพื้นที่ปลูกเปนเชนนี้จะกอใหเกิดความตองการปจจัยการผลิตและแรงงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการ
สรางงานใหกับเกษตรกรในภาคเหนือและภาคอีสาน ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นและลดปญหาการเคลื่อนยายแรงงาน
ระหวางภาคไดดวย นอกจากนี้ความตองการเมล็ดพันธุจะเพิ่มขึ้นปละ 10 ลานเมล็ด ซึ่งจะทําใหธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุมีรายได
เพิ่มขึ้น
ผลผลิต/ผลผลิตตอไร ในป 2552 ทั้งปริมาณผลปาลมสดและราคาปรับตัวลดลงจากป 2551 โดยผลปาลมสดลดลงจาก
9.2 ลานตันในป 2551 เปน 8.0 ลานตันในป 2552 โดยผลผลิตต่ําสุดอยูในเดือนธันวาคม ที่ 430,145 ตัน สูงสุดในเดือนมีนาคมที่
828,083 ตัน ทําใหการผลิตน้ํามันปาลมดิบทั้งป อยูที่ 1,345,245 ตัน ลดลงประมาณรอยละ 13 จากป 2551 จากตัวเลขผลผลิต
ดังกลาวจะเห็นวาอัตราการสกัดน้ํามัน (Oil Extraction Rate : OER) ในป 2552 ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 16.8 ซึ่งอยู
ในระดับเดียวกับป 2551 โดยมีปริมาณน้ํามันปาลมคงเหลือในรูปน้ํามันปาลมดิบ ณ สิ้นป 2552 จํานวน 137,559 ตัน (ตัวเลข
จากกรมการคาภายใน) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2551 ที่ 107,947 ตัน

ที่มา : กรมการคาภายใน
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กําลังการผลิต
1. โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบ : การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงสกัดน้ํามันปาลมจากประมาณ 43 โรงในป 2542 จนในปจจุบันมี
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบประมาณ 65 โรง มีกําลังการผลิตของโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 18 ลานตันผลปาลมสดตอปนั้น
ยังคงสูงกวาปริมาณผลปาลมสดที่ออกสูตลาดในป 2552 ที่ 8 ลานตัน จากพื้นที่เพาะปลูกที่ใหผลผลิตแลวที่มีอยูประมาณ 2.8
ลานไร จะเห็นวากําลังการผลิตของโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบมีมากกวาอุปทานของผลปาลมสดที่มีอยูในปจจุบันกวารอยละ 50
ภาวะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานดังกลาวสงผลตอเสถียรภาพราคาของน้ํามันปาลมดิบซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
แขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของประเทศไทย
2. โรงกลั่นน้ํามันปาลม : ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมปลายน้ํา จํานวน 12 แหง มีกําลังการ
ผลิตทั้งสิ้นประมาณ 2 ลานตัน-วัตถุดิบตอป และอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่ประมาณรอยละ 75 การแขงขันในอุตสาหกรรม
การกลั่นน้ํามันปาลมไมรุนแรงมากนัก เพราะการเขามาของผูประกอบการรายใหมมีคอนขางจํากัด เนื่องจากเปนการลงทุนที่
ตองการเงินทุนสูง ตองอาศัยความรูความชํานาญ และเทคโนโลยีระดับสูง
3. เนยเทียมและไขมันพืชผสม : คาดการณวาอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้จะต่ํากวารอยละ 50 ใน
ปจจุบันมีผูประกอบการรายใหญในธุรกิจนี้อยูประมาณ 4-5 ราย โดยบริษัทมีสวนแบงทางการตลาดสูงสุดในสวนของธุรกิจเบเกอรี่
สําหรับรานคาปลีก
สถานการณตลาดและราคา ในป 2552 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลกโดยเฉลี่ยต่ํากวาป 2551 นับเปนการพักตัว
หลังจากการปรับตัวสูงขึ้นติดตอกันเปนเวลา 3 ป โดยในเดือนมกราคม ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนากําหนดสงมอบ
เดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia Derivatives : 3rd Month) ปดแตะระดับต่ําสุดของปที่ 1,740 ริงกิตตอตัน และ
ปดแตะระดับสูงสุดของปในเดือนพฤษภาคมที่ 2,789 ริงกิตตอตัน เฉลี่ยแลวทั้งป 2552 ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดลวงหนา
กําหนดสงมอบเดือนที่สามของประเทศมาเลเซีย อยูที่ประมาณ 2,232 ริงกิตตอตัน เปรียบเทียบกับ 2,852 ริงกิตตอตันในป 2551
คิดเปนลดลงรอยละ 22
สวนสถานการณดานราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศในป 2552 ราคาเฉลี่ยรายเดือนแกวงตัวไมมากนักเมื่อเทียบกับป
2551 โดยแกวงตัวอยูในชวงระหวาง 21.48 – 27.51 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 17.02 - 36.26 บาทตอกิโลกรัมในป 2551)
ในขณะที่ราคาเฉลี่ยรายเดือนของผลปาลมสดในประเทศเคลื่อนไหวอยูระหวาง 3.14 – 4.70 บาทตอกิโลกรัม (เทียบกับ 2.88 –
6.05 บาทตอกิโลกรัมในป 2551) (ตัวเลขจากกรมการคาภายใน) โดยมีราคาเฉลี่ยทั้งปของผลปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบที่ 3.99
และ 24.33 บาทตอกิโลกรัม (เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ที่ 4.56 และ 28.96 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ) ทั้งนี้เนื่องจากอุปสงค
ตอน้ํามันปโตรเลียมลดลง ทําใหราคาน้ํามันดีเซลโดยเฉลี่ยลดลง ความตองการน้ํามันปาลมเพื่อผลผลิตไบโอดีเซลจึงนอยลงดวย
จากการที่ราคาน้ํามันปาลมดิบในป 2552 มีความผันผวนนอยลง กรมการคาภายในจึงไมไดมีการปรับเพดานราคาขาย
ปลีกสําหรับน้ํามันปาลมบรรจุขวดในระหวางป โดยยังคงเพดานราคาไวที่ 38 บาทตอลิตร (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ในขณะที่ในป
2550 มีการปรับเพดานราคาดังกลาว 2 ครั้ง และในป 2551 ก็มีการปรับอีก 2 ครั้ง
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24.33
21.96

15.77
15.73

16.89
14.83

20.17
17.58

18.28
17.21

17.33
15.36
10.8
10.61

12.95
11

16.52
15.52
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ราคาน้ํามันปาลมดิบขายสงตลาด กทม. เปรียบเทียบตลาดมาเลเซีย
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ราคาน้ํามันปาลมดิบตลาดมาเลเซีย

ทีม
่ า : สำนักวิจย
ั เศรษฐกิจการเกษตร, กรมการค้าภายใน

คาดการณปริมาณน้ํามันปาลมป 2553
ในป 2553 ปริมาณผลปาลมสดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ปลูกที่เก็บเกี่ยวไดเพิ่มขึ้นและศักยภาพการผลผลิต
ที่มีการใชเทคนิคการผลิตที่พัฒนาดีขึ้นตามติดมาทั้งการใชสายพันธุ การใชปุย วิธีการปลูกและการดูแลรักษา ทําใหผลผลิตตอไร
เพิ่มสูงขึ้น โดยคาดวาจะมีปริมาณผลปาลมสดรวม 8.8 ลานตันเพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 10 หรือประมาณ 800,000 ตัน ทั้งนี้
ผลผลิตจะมีการกระจายคอนขางสม่ําเสมอเฉลี่ยเดือนละประมาณ 730,000 ตัน
อัตราการการสกัดน้ํามันในป 2553 คาดวาจะใกลเคียงหรือนอยกวาป 2552 โดยเคลื่อนไหวอยูระหวางรอยละ 16 - 17
เนื่องจากปาลมปลูกใหมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนนอยกวาภาคใต ทําใหทะลายและคุณภาพ
ของผลผลิตอาจไมดีนัก
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ผลกระทบจาก AFTA และแนวโนมราคาน้ํามันปาลมป 2553
โดยหลักการ ภาษีนําเขาน้ํามันปาลมภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน (AFTA) จะตองลดลงเหลือรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2546 แตในทางปฏิบัติ การนําเขาดังกลาวสามารถปฏิบัติไดภายใตกฏกติกาและหลักเกณฑซึ่งกําหนดโดยคณะรัฐมนตรี
ภายใตการดูแลการนําเขาโดยองคการคลังสินคา ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อลดความผันผวนในตลาดน้ํามันปาลมของไทย
จนถึงปจจุบัน การเปดเสรีนําเขาตามเงื่อนไข AFTA มีความลาชามาหลายป โดยในวันที่ 1 มกราคม 2553 ควรจะเปน
วันที่ถึงกําหนดแนนอนสําหรับการเปดเสรีดังกลาวอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันของไทย ซึ่งเปนผูที่
ไดรับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากไมสามารถแขงขันดานตนทุนการผลิตกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียได ยังคงเรียกรอง
ใหคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ซึ่งกํากับดูแลโดยภาครัฐกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อยังคงไวซึ่งความ
คุมครองอุตสาหกรรมไวในระดับหนึ่ง ไดแก
1. กําหนดปริมาณ และคุณภาพมาตรฐานสําหรับน้ํามันปาลมที่นําเขามาเพื่อการบริโภค
2. กําหนดชวงเวลาที่จะมีการนําเขาในระหวางฤดูกาลที่ผลผลิตออกสูตลาดปริมาณนอย ไดแก
ชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม/มกราคม
3. มอบหมายใหองคการคลังสินคา ซึ่งเปนหนวยงานของภาครัฐเปนผูนําเขาแตผูเดียว
อยางไรก็ตาม ภายใตขอผูกพันดานการเปดการคาเสรีและชวงเวลาที่เหมาะสมในการบังคับใช การเปดเสรีนําเขาตาม
เงื่อนไข AFTA ควรจะตองบังคับใชอยางเต็มรูปแบบภายในป 2553 โดยมีเงื่อนไขและขอจํากัดนอยที่สุด ภายใต AFTA ประเทศ
ไทยจึงจําเปนตองแขงขันโดยตรงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่ปลูกปาลมน้ํามันและสงออกเปนจํานวน
มาก โครงสรางการปลูกปาลมน้ํามันในประเทศทั้งสองสวนใหญเปนเอกชนรายใหญประมาณรอยละ 80-90 ทําใหตนทุนการผลิต
ของประเทศทั้งสองอยูในระดับต่ํา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกสวนใหญมีการประหยัดตอขนาด ในขณะที่โครงสรางการปลูกปาลม
น้ํามันของไทยกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันของเอกชนไทยสวนใหญเปนเอกชนรายยอยทํา
ใหตนทุนการผลิตสูง แตการเปดเสรี AFTA ทําใหจําเปนตองลดราคาเพื่อรองรับการแขงขันเปนผลใหราคาผลปาลมสดและน้ํามัน
ปาลมมีแนวโนมลดต่ําลง ซึ่งหากไมมีการแทรกแซงจากภาครัฐ บริษัทคาดวาผลปาลมสดจะอยูที่ระดับราคาเฉลี่ย 3.00-3.50 บาท
/ กิโลกรัม และน้ํามันปาลมดิบนาจะอยูที่ระดับ 20-22 บาท / กิโลกรัม
ในระยะยาว บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพของ AFTA ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยใหเติบโต
อยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหผูประกอบการที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมสามารถแขงขันกันไดอยางเต็มที่และบนพื้นฐาน
เดียวกัน การลักลอบนําเขาน้ํามันจากชายแดนก็จะหมดไปโดยทันที นอกจากนั้น ยังทําใหการเลี่ยงภาษีมูลคาเพิ่มก็จะลดลงไป
ดวย ดังนั้น บริษัทจึงมองเห็นถึงประโยชนโดยรวมที่จะเกิดขึ้นจากการเปดเสรีดังกลาว เนื่องมาจากการเคลื่อนไหวอยางเสรีของ
ทั้งวัตถุดิบและสินคา นอกจากนั้น AFTA ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใช
เทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งเปนโครงการลงทุนขนาดใหญเพื่อการประหยัดตอขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอ
ดีเซล
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ความตองการ B100 (ลานลิตร/วัน)
ความตองการน้ํามันปาลมดิบ (CPO) (ลานตัน/ป)
ที่มา : กระทรวงพลังงาน

แนวโนมความตองการไบโอดีเซล
2551
2552
2553
2554
2555
B2
B3
B5
1.16
1.33
2.07
3.02
3.40
0.39
0.45
0.68
1.02
1.06

ภาวะความสมดุลของอุปสงคและอุปทานของ CPO ในป 2552 ของประเทศไทย
อุปทาน (‘000 ตัน)
ปริมาณคงเหลือตนงวด
108
ผลผลิต
1,345
นําเขา
-0-

รวมทั้งหมด

1,453

อุปสงค (‘000 ตัน)
การบริโภคภายในประเทศ
718
การผลิตไบโอดีเซล
450
สงออก CPO
67
80
สงออก refined olein
(ในรูป CPO)
ปริมาณคงเหลือปลายงวด
138
รวมทั้งหมด
1,453

ภาวะความสมดุลของอุปสงคและอุปทานของ CPO ในป 2553(F) เปรียบเทียบไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
(‘000 ตัน)
ปริมาณคงเหลือตนงวด
ผลผลิต
นําเขา
สงออก
การบริโภคภายในประเทศ (+ไบโอดีเซล)
ปริมาณคงเหลือปลายงวด
อัตราการใชเมื่อเทียบกับสตอค

ไทย*
138
1,452
200
100
1,550
140
8.5%

มาเลเซีย
1,950
18,000
650
16,030
2,670
1,900
10.2%

อินโดนีเซีย
1,750
22,400
40
17,000
5,340
1,850
8.2%

* ขอมูลประมาณการจากบริษัท
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แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
1.

ไบโอดีเซล

นโยบายภาครัฐที่ผลักดันเรื่องพลังงานทดแทนสืบเนื่องมาจากกระแสเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อลดภาวะโลกรอน
ซึ่งจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพมากกวาผลิตภัณฑจากปโตรเคมี ไบโอดีเซลจึงถูกนํามาเปนแหลงพลังงานทางเลือก
ทดแทนน้ํามันดีเซลและมีบทบาทสําคัญในปจจุบัน จากการที่ประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรม ซึ่งสามารถผลิตอาหาร
บริโภคในประเทศไดเพียงพอและปจจุบันยังมีอุปทานสวนเกินเหลือพอที่จะสงออก จึงมีความไดเปรียบในการพัฒนาพืชพลังงาน
อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมมีความผันผวนอยางมากดังเชนในป 2551 อาจทําใหเกิดความไมแนนอนใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตนทุนการผลิตพลังงานทดแทนดังกลาว
นอกจากนั้น การนําพืชอาหารมาผลิตพลังงานทดแทน อาจตองมีแนวนโยบายในการปกปองอุตสาหกรรมอาหารควบคู
กันไปดวย หรืออาจมีมาตรการเสริมเพื่อแยกใหชัดเจนระหวางพืชที่จะปลูกเพื่อเปนอาหารและพืชที่ปลูกเพื่อนําไปผลิตพลังงาน
ทดแทน มิฉะนั้น โครงสรางราคาของอุตสาหกรรมผลิตอาหารอาจจะถูกกระทบ ดังเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการนํา
ขาวโพดไปผลิตเอทานอลจํานวนมากจนทําใหขาวโพดราคาสูง เนื่องจากเกษตรกรสามารถเลือกขายขาวโพดใหกับโรงงานเอทา
นอลในราคาที่ดีกวาได
ในป 2551 กระทรวงพลังงานไดบังคับใหบริษัทผูคาน้ํามันทุกแหงจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล B2 (คือเติมไบโอดีเซล
B100 ผสมเขาไปในน้ํามันดีเซลรอยละ 2) แทนการจําหนายน้ํามันดีเซลในสถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ
2551 ในขณะที่แผนการจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล B3 และ B5 ถูกกําหนดไวในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ กรณีดังกลาวจะทํา
ใหเกิดความตองการไบโอดีเซล B100 วันละประมาณ 3 ลานลิตร หรือคิดเปนปริมาณน้ํามันปาลมดิบถึงปละ 1 ลานตันในป 2554
จากปจจุบันที่มีความตองการน้ํามันปาลมดิบปละ 300,000-400,000 ตันเพื่อนําไปผลิตน้ํามันไบโอดีเซล B2 การบังคับใหมีการ
จําหนาย B5 ในป 2554 จะตองสอดคลองกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งตามแผนพัฒนาปาลมน้ํามันป 2551-2555
กระทรวงเกษตรฯ กําหนดงบประมาณไวที่ 9,500 ลานบาท เพื่อขยายพื้นที่ป ลูกปาลมอีกจํานวน 2.5 ลานไร โดยเปนการ
เปลี่ยนเปนปาลมพันธุดีในพื้นที่นาราง ทิ้งราง สวนผลไมที่ใหผลตอบแทนต่ํา ปาเสื่อมโทรม พื้นที่ดินเปรี้ยว และพื้นที่ปลูกยางใน
ที่ลุม และเมื่อรวมกับพื้นที่เดิมอีก 3 ลานไร จะทําใหไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมทั้งสิ้นประมาณ 5.5 ลานไร ซึ่งคาดวาจะไดผลผลิต
ปาลมน้ํามันประมาณ 9 ลานตัน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล B5
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่สําคัญในการนําน้ํามันปาลมมาผลิตไบโอดีเซลอยูที่ปริมาณและราคาของน้ํามันปาลม ซึ่งหาก
ราคาของน้ํามันปาลมดิบทรงตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง อาจกอใหเกิดปญหาตามมาไดแก
1. ผูผลิตไบโอดีเซล B100 จะหยุดการผลิต
2. การที่ตนทุนของไบโอดีเซลอยูในระดับสูงจะไมสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน รวมถึง
ตนทุนการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อการบริโภคก็จะสูงขึ้นดวย ซึ่งจะสงผลกระทบตอเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอาหาร
3. หากไมเปดตลาดการคาเสรี AFTA ราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศที่สูงขึ้น จะสรางแรงจูงใจใหเกิดการลักลอบ
นําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศ
4. เกิดอุปสรรคในการจําหนายไบโอดีเซล B3 ซึ่งไดประกาศเปนกฏหมายมีผลใชบังคับไปแลว
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2.

อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมน้ํามัน

เมื่อราคาผลปาลมสดมีความคงที่ในระดับสูงเปนที่พอใจของเกษตรกรผูปลูกปาลมแลว ยังเปนแรงจูงใจใหพวกเขาหันมา
สนใจในแนวทางการเพิ่มผลผลิต/ไรใหมากขึ้น ทั้งการเลือกพันธุดี การใชปุย การอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ได
มาตรฐาน นอกจากนั้นจะมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลม และจะมีการปลูกปาลมทดแทนยางพารามากขึ้นในอนาคต
การผลิตเมล็ดพันธุดีและตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี เปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ตองใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ในการ
กําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตปาลมน้ํามัน เนื่องจากการใชเมล็ดพันธุดี นอกจากจะใหผลผลิตตอไรที่สูงแลวยังใหปริมาณ
น้ํามันตอทะลายปาลมที่สูงขึ้นดวย อันจะมีผลทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกที่ใชพันธุ
คุณภาพไมดี ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 400,000 ไรที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพไมดีอาจเนื่องมาจากการผลิตเมล็ด
พันธุและตนกลาพันธุที่มีคุณภาพในประเทศยังมีไมเพียงพอกับความตองการ และที่ผานมา ราคาผลปาลมสดทรงตัวในระดับสูง
ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม เกษตรกรหลายพื้นที่จึงใหความสนใจในการปลูกปาลมน้ํามันกัน
อยางแพรหลาย และเริ่มกระจายตัวออกไปยังจังหวัดอื่นนอกเหนือจากภาคใต จึงมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาการขาดแคลนพันธุ
ปาลมน้ํามันตามมา ภาคเอกชนจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุและตนกลาปาลมออกมาจําหนายมากขึ้น เนื่องจากหนวยงานของรัฐไม
สามารถผลิตกลาพันธุสนองความตองการของเกษตรกรไดเพียงพอ ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาพันธุปาลมที่ดีตองอาศัยเวลาไมนอย
กวา 30 ป เพื่อดูผลผลิตที่ไดตลอดอายุของตนปาลมกอนโคนเพื่อปลูกทดแทน (Replanting)

3.

การใชประโยชนจากวัสดุที่เหลือใชและของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมากกวารอยละ 60 ของวัตถุที่
ปอนเขาสูกระบวนการผลิตทั้งหมด ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากกระบวนการสกัดน้ํามัน เนื่องจากกระบวนการ
ผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม มี ก ารใช น้ํ า ในปริ ม าณมากสง ผลให เ กิ ด น้ํ า เสี ย ที่ มี ภ าวะความสกปรกของสารอิ น ทรี ย สู ง
นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังกอใหเกิดของเหลือใชในรูปของแข็ง ไดแก ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) เสนใยปาลม
(Fiber) กะลาปาลม (Shell) และกากตะกอน (Decanter Cake) ดังนั้น การใชประโยชนจากเศษวัสดุจากปาลมเหลานี้ ซึ่งเปน
แหลงพลังงานชีวมวลที่สําคัญจึงเปนวิธีการที่สามารถเพิ่มรายได และในขณะเดียวกันยังเปนการชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นตอ
สิ่งแวดลอมอีกดวย ทางภาครัฐ ไดแก กระทรวงพลังงาน จึงไดเขามามีสวนสนับสนุนโดยการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การ
สงเสริมดานเทคนิคและเงินทุนในการนําระบบกาซชีวภาพ (Biogas) เขามาใชในโรงงาน และการปรับปรุงใชประโยชนจากวัสดุที่
เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เพื่อนําไปผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในโรงงานเอง หรือสามารถ
จําหนายกระแสไฟฟานั้นใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกโรงงานสกัดน้ํามันปาลมอีกทางหนึ่ง ขณะนี้ ทั้ง
ระบบกาซชีวภาพและระบบเชื้อเพลิงชีวมวลถูกนํามาใชในโรงงานสกัดน้ํามันปาลมหลายแหง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต โดยเปนการใชเศษวัสดุจากปาลมมาเปนแหลงเชื้อเพลิงในหมอไอน้ําทดแทนการใชน้ํามันปโตรเลียม
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
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4.

การตอยอดของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่ควรไดรับการวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร เริ่มตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว
การรักษาคุณภาพ การสกัด การใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง การเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมใหเปนผลิตภัณฑเคมีภัณฑพื้นฐาน (Oleochemical Industry) จะเห็นวาปาลม
น้ํามันสามารถพัฒนาการใชประโยชนไปในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑน้ํามันปาลมในรูปแบบตางๆ
จากที่ไดอธิบายไปแลวขางตน อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมยังมีศักยภาพสูงทางดานการใชประโยชนพลังงานที่ไดจาก
เชื้อเพลิงชีวมวลและกาซชีวภาพ จึงจัดเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่เปนแหลงทางเลือกในดานพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมอยูในระดับสูง ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และ
เพื่อสรางความมั่นใจในการเปนแหลงพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
สามารถรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพไปสูการปรับปรุงจัดการทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในลําดับตอไป ในขณะที่ทาง
ภาครัฐก็ตองสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทนอยางเรงดวน ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ภาครัฐ
ไดกําหนดบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B2 และในป 2553 และ 2554 ก็จะบังคับใชน้ํามันไบโอดีเซล B3 และ B5 ตามลําดับ ดังนั้น
คาดวาในอนาคต ความตองการใชน้ํามันปาลมดิบจะเพิ่มขึ้นมากถึงปละ 2,000,000-3,000,000 ตัน นอกจากนั้น อุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมยังสามารถตอยอดไปสูอุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) เพื่อผลิตเยื่อ
กระดาษ เยื่อไม และสรางสารตั้งตนอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะเกิดตามมาในภายหลัง

5.

การพัฒนาของอุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม

ในอดีตที่ผานมา อุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสมโดยรวมมีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยไมมากนัก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําอยางตอเนื่อง ลูกคาในภาคอุตสาหกรรมซึ่งนับวาเปนกลุมลูกคาสวนใหญจะชะลอการซื้อสินคา
ที่เปนวัตถุดิบลง โดยจะลดปริมาณการสั่งซื้อใหเหลือปริมาณเพียงพอตอการใชเพื่อการผลิตในระยะสั้นๆ เทานั้น เมื่อเปนเชนนั้น
จึงทําใหผูผลิตและจําหนายในทองตลาดใชวิธีเปดราคาขายที่ถูก เพียงเพื่อตองการขายสินคาใหไดปริมาณที่มากกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งไมใชกลยุทธการขายที่ยั่งยืน ดังนั้น ในอนาคต ผูผลิตและจําหนายในอุตสาหกรรมเนยเทียมและไขมันพืชผสม มี
แนวโนมที่จะตองปรับกลยุทธการขายโดยลดการใชวิธีการตัดราคา และหันมาคาขายในลักษณะการเปนพันธมิตรในทางธุรกิจและ
เนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี หรือมีคุณภาพที่พิเศษยิ่งขึ้น เพื่อใหเหมาะกับการใชผลิตสินคาของกลุมลูกคาอุตสาหกรรมแตละ
ประเภท นอกจากนั้น ยังตองเนนการวิจัยและพัฒนาสูตรเนยเทียมและไขมันพืชผสมใหมๆ ออกมาอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะ
ครอบคลุมความตองการที่หลากหลายรูปแบบของลูกคา ซึ่งจะเปนการชวยลดตนทุนของลูกคาไดอีกทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็
สามารถเพิ่มกําไรขั้นตนใหผูผลิตเชนกัน
ในป 2553 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไดสงสัญญาณในทางที่ดีขึ้น จึงคาดการณวาอุปสงคตอสินคาในอุตสาหกรรมเนย
เทียมและไขมันพืชผสมจะดีขึ้นกวาป 2552 โดยลูกคากลุมอุตสาหกรรมยังคงเปนกลุมลูกคาหลัก
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สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน ปจจุบัน ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องผลปาลมสดที่ไมพอเพียงเมื่อเทียบกับกําลังการผลิต
ของโรงสกัดน้ํามันปาลมทั้ง 65 โรงงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันกันซื้อผลปาลมสดจากเกษตรกรเพื่อลด
ตนทุนการผลิตตอหนวยใหมากที่สุด ทําใหบางครั้งไมไดใหความสําคัญของคุณภาพวัตถุดิบเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่
ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ อันจะสงผลโดยตรงตอปริมาณผลปาลมสดที่จะออกสูตลาดในแตละฤดูกาล อีกทั้งปจจัย
ภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลก ราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ทดแทนกันได รวมถึงราคาน้ํามันปโตรเลียมก็มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดราคาน้ํามันปาลมดิบภายในประเทศเชนเดียวกัน
ในอดีต ความผันผวนของราคาน้ํามันปโตรเลียม รวมถึงนโยบายการแทรกแซงของภาครัฐ โดยเฉพาะในชวง 1 - 2 ปที่
ผานมา ไดสงผลกระทบอยางมากตอโครงสรางราคาน้ํามันปาลมดิบของไทย ทําใหยากตอการคาดการณทิศทาง
แมวาในปจจุบันอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลมที่เหลือจากการบริโภค-อุปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศเริ่มมีมากขึ้นจาก
เดิมมีสวนเกินประมาณ 300,000 ตัน เปน 600,000 ตัน แตการผันผวนของปริมาณและราคาน้ํามันปาลม ยังคงเปนปญหาและ
อุปสรรคสําคัญในการทําใหตลาดมีดุลยภาพพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับตอไป
การเปดเสรี AFTA นั้นจะเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาวะความผันผวนของตลาดน้ํามันปาลมในประเทศไดในระยะยาว
บริษัทยังตระหนักถึงความมีศักยภาพของ AFTA ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน เนื่องจาก
AFTA สามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการตอยอดไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งเปนโครงการลงทุน
ขนาดใหญเพื่อการประหยัดตอขนาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอเคมีคอล และไบโอดีเซล
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สถานการณน้ํามันปาลมของประเทศไทยป 2552
(ที่มา : กรมการคาภายใน)
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ภาพรวมทางดานธุรกิจ
1. เรื่องเดนของสินคา
1.1 น้ํามันและไขมันพืชผสม
ในป 2552 บริษัทไดรับเกียรติบัตร “ฉลากคารบอน (Carbon Label)” สําหรับผลิตภัณฑน้ํามันปาลมโอเลอีนบรรจุขวด
ตราหยก จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซึ่งนับเปนบริษัทน้ํามันพืช
รายแรกที่ไดรับฉลากคารบอนดังกลาว เปนการแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑของบริษัทผานกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศ และแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงในการชวยลดภาวะโลกรอนจากโครงการชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ทั้งนี้
บริษัทยังคงมุงมั่นและมีนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
นอกจากนั้น ผลิตภัณฑน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพ ไดแก น้ํามันเมล็ดชาออรแกนิค และน้ํามันดอกคาโนลาผสมน้ํามันดอก
ทานตะวัน ตราเนอเชอเรล ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคและสถาบันเพื่อสุขภาพตางๆ เปนอยางดี โดยไดรับอนุญาตใหใชตรา
สัญลักษณโครงการรักษหัวใจ จากมูลนิธิโรคหัวใจในพระบรมราชินูปถัมภและคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปน
การรับประกันวาน้ํามันชนิดนี้ดีตอหัวใจ โดยน้ํามันเมล็ดชายังไดรับการรับรองตราสัญลักษณ Organic Thailand จากกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ วาเปนน้ํามันที่ผลิตขึ้นจากขบวนการธรรมชาติ และปราศจากสารปนเปอน
เพื่อเปนการตอกย้ําและรักษาความเปนผูนําตลาดผลิตภัณฑมาการีนและไขมันพืชในชองทางรานเบเกอรี่ บริษัทได
ลงทุนขยายกําลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนยเทียมและไขมันพืชที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู พรอมกับการให
ความสําคัญและสงเสริมใหมีกิจกรรมทางการตลาดตอเนื่องตลอดทั้งป เพื่อเสริมสรางการรับรูในตราสินคาและเผยแพรการยอมรับ
ในคุณภาพสินคาของบริษัทใหกวางขวางมากขึ้น ผานกิจกรรมทางการตลาดมากมาย ไมวาจะเปนรายการสงเสริมการขายกับ
รานคาที่โดดเดนกวาคูแขงในตลาด หรือกิจกรรมโรดโชวเพื่อใหความรูในเรื่องเทคนิคการทําเบเกอรี่อยางมืออาชีพแกรานเบเกอรี่
ที่สนใจทั่ว ประเทศ รวมถึง การพั ฒ นาผลิตภั ณฑ ปจ จุ บั น ของบริ ษัท ใหมี ขีด ความสามารถในการทํา ผลิ ตภั ณฑ เบเกอรี่ ไ ด มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเหนือกวาคูแขงในตลาด พรอมกับการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัยเปนสากลมากขึ้นตลอดป 2553 ที่
กําลังมาถึงนี้
1.2 เครื่องดื่ม
ในป 2552 นับเปนอีกปหนึ่งทีมีการแขงขันกันอยางรุนแรงของผูผลิตหลัก ๆ ในกลุมผลิตภัณฑน้ําผลไมพรีเมี่ยม ไม
วาจะเปนการลดราคา โฆษณาและรายการสงเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อตอบรับการแขงขันที่รุนแรง บริษัทไดมีการจัดรายการ
สงเสริมการขาย ณ จุดขาย อยางตอเนื่อง ทั้งยังปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑดีไซนใหมของกลุมผลิตภัณฑน้ําผลไม UFC ทั้งหมด เพื่อ
สื่อสารถึงภาพลักษณตราสินคาในระดับพรีเมี่ยม พรอมกับการแนะนํารสชาติใหม น้ํามะมวง UHT ออกสูตลาดทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ (ดวยกลยุทธการเลือกภูมิภาคที่ใหโอกาสทางการขายสูงสุด) และในชวงไตรมาสสุดทายของป น้ําผักผลไมรวม
ตรา ชูส ไดออกสินคาใหม ขนาดเล็ก 230 มล. (ทับทิม มังคุด และเรดบีท) เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคที่เนนความสะดวก
รวดเร็วในการบริโภค
ในไตรมาสที่ 4 ทางบริษัท รวมกับ Ace Canning Corporation Sdn. Bhd. ซึ่งเปนบริษัทในกลุมล่ําสูงที่ประเทศ
มาเลเซีย ไดออกผลิตภัณฑใหม คือ น้ํานมถั่วเหลือง UFC Home Soy บรรจุในขวดพลาสติกขนาด 300 มล.เพื่อเขาไปแขงขันใน
ตลาดนมถั่วเหลืองพรอมดื่ม ซึ่งมีมูลคาตลาดกวาแปดพันลานบาทตอป ในดานการจัดจําหนายทางบริษัทไดกระจายสินคาผาน
รานสะดวกซื้อ เซเวนอีเลฟเวน ตั้งแตเทศกาลเจในเดือนตุลาคมที่ผานมา ผลิตภัณฑใหมนี้ไดรับการตอบรับที่ดีมากจากผูบริโภค
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2. การขายและการกระจายสินคา
2.1 ตลาดในประเทศ
ก) ไฮเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ: ยอดขายกลุมน้ํามันพืชของบริษัทในป 2552 โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันบรรจุขวด
ปรับตัวลดลงซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการใชจายในหมวดอาหารโดยรวม ยอดคาปลีกและขอมูล GDP ในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม ผลประกอบการในชองทางการขายของ Modern Trade ดีขึ้นเล็กนอย การบริหารจัดการชองทางการขายที่
เหมาะสมและการวางแผนการตลาดกับคูคาเพื่อผลประโยชนรวมกันในระยะยาว ไดมีการพัฒนาปรับใชใหเหมาะสมกับพันธมิตร
หลักทางธุรกิจตางๆที่สําคัญ เพื่อประโยชนรวมกันของทุกฝายในระยะยาว ปจจุบันในประเทศไทย Private Label (ตราสินคาของ
รานคาตางๆ) เริ่มมีบทบาทมากขึ้น และสงผลใหมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งทางบริษัทกําลังดําเนินการปรับกลยุทธโดยมุงเนน
การสรางตราสินคา นวัตกรรมใหมๆ และความแตกตางที่จะทําใหธุรกิจสามารถเจริญเติบโตอยางยั่งยืนไดในระยะยาว
ข) รานคาปลีกแบบดั้งเดิม: ผลจากการขยายตัวของกลุม Modern Trade ทําใหรานคาปลีกทั่วไปและรานโชวหวย
โดยเฉพาะในพื้นที่ตางจังหวัดไดรับผลกระทบจนตองลดขนาดลงหรือปดกิจการไป แมกระทั่งรานคาสงขนาดเล็กและขนาดกลาง
ก็ตองปรับตัวโดยการจําหนายสินคาในราคาถูกและเพิ่มความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพื่อใหสามารถอยูรอดได ทีมขายกลุมรานคา
ปลีกแบบดั้งเดิมของบริษัทก็ไดรับผลกระทบทางดานยอดขายจากกรณีนี้เชนกัน อยางไรก็ตามชองทางดังกลาวก็ยังเปนชองทางที่
สําคัญ และทางบริษัทจะหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงการกระจายสินคาอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพทีมขาย ดัง
ตัวอยางเชน การพัฒนาระบบการสั่งซื้อแบบอิเล็กทรอนิคส เปนตน
ค) ฟูดเซอรวิส: ภาพรวมของตลาดฟูดเซอรวิสในประเทศไทยในป 2552 คอนขางจะคงตัวโดยมีแนวโนมที่จะให
ความสําคัญกับการลดตนทุน การใชจายของคนไทยสําหรับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มลดลง สวนการขยายตัวของรานคาใน
กลุมผูประกอบการฟูดเซอรวิสก็ลดลงในทิศทางเดียวกัน ขณะที่แนวโนมเศรษฐกิจไทยมีการคาดการณวาจะเติบโตรอยละ 3.3 ตอ
ป (หรืออยูระหวางรอยละ 2.5 - 4.1 ตอป) การบริโภคสวนบุคคลจะมีการเติบโตประมาณรอยละ 4.2 โดยการบริโภคในป 2010
สวนใหญจะเปนการบริโภคนอกบานมากกวาการบริโภคภายในครัวเรือน ทางบริษัทจะรองรับการเติบโตทางธุรกิจดวยกําลังการ
ผลิตและความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมุงเนนไปที่การเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูประกอบการฟูดเซอรวิส
2.2 ตลาดตางประเทศ
ถึงแมจะประสบกับสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกตั้งแตตนปเชนเดียวกับองคกรอื่น UFC ไดเตรียมพรอมในการ
บริหารจัดการเพื่อใหธุรกิจดําเนินตอไปได ทั้งในตลาดคูคาปจจุบัน และขณะเดียวกันก็เสาะหาโอกาสที่จะทําการตลาดเพิ่มใน
ตลาดใหมๆ สําหรับสินคาภายใตตรา UFC โดยไดรับผลตอบรับเปนอยางดีในหลายๆประเทศ เชน อาฟริกา, เอเชียใต และ โอ
เชียเนีย ในขณะที่บางประเทศยังอยูในขั้นตอนของการทําการตลาด
เชนเดียวกับบริษัทยูเนี่ยนฟรอสท ที่ยังสามารถสรางความเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดหลักอัน
ไดแก ญี่ปุนและอเมริกา ยิ่งไปกวานั้น ยูเนี่ยนฟรอสท ยังไดสรางประวัติศาสตรหนาใหม โดยสามารถรุกคืบเขาไปสรางธุรกิจกับ
บริษัทคาปลีกรายใหญของออสเตรเลีย อยางไรก็ดี ทั้งบริษัท UFC และ ยูเนี่ยนฟรอสท ไมเคยหยุดยั้งที่จะมองหาโอกาสใหมๆ
โดยทั้งสองบริษัทไดเขารวมงานแสดงสินคาอาหารที่สําคัญระดับโลก ไดแกงานอนูกาที่ประเทศเยอรมันนี และฟูดเด็กซที่ประเทศ
ญี่ปุนอีกดวย
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ภาพรวมทางดานการปฏิบัติงาน
ดานการผลิต
(1) ในรอบป 2552 ที่ผานมา ถือเปนปที่สําคัญในการขยายกําลังการผลิตของกลุมบริษัท
• บริษัทไดดําเนินการขยายกําลังผลิตโรงกลั่นน้ํามันพืชในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอีก 300 ตัน ตอวันดวยระบบ
การกลั่นแบบ Multi-stock ซึ่งมีความคลองตัวในการรับคําสั่งซื้อที่มีปริมาณการผลิตที่นอยและใชเวลาผลิตที่
ลดลงเพื่อรองรับกับการขยายตลาดกลุมลูกคาอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทยังไดขยายกําลังผลิตของโรงงานแยก
สวนน้ํามัน ไขมัน อีก 200 ตันตอวัน ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จและผลิตไดภายในไตรมาสแรก ป 2553
นี้ นอกจากนี้บริษัทไดติดตั้งเครื่องบรรจุน้ํามันขวดอัตโนมัติดวยกําลังผลิตที่เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เพื่อรองรับการ
เติบโตของยอดขาย
• บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดขยายกําลังการผลิตของโรงสกัด
จาก 60 ตันทําลายปาลมสดตอชั่วโมง เปน 75 ตันทําลายปาลมสดตอชั่วโมง
• บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดขยายกําลังการผลิตจาก 7,500 ตันตอป เปน 25,000 ตัน
ตอป
(2) บริษัทไดพัฒนาโครงการตางๆ เพื่อลดการใชพลังงาน และใสใจตอสิ่งแวดลอม
• โรงสกัดน้ํามันปาลมดิบที่จังหวังตรัง และบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) (UPOIC) กําลัง
ดําเนินการโครงการผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งเปนระบบการยอยสลายน้ําเสียจากโรงสกัดน้ํามันปาลม และดักจับ
กาซมีเทนเพื่อนํามาผลิตไฟฟา ทําใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก และในขณะเดียวกันยังสามารถผลิตไฟฟา
จากโครงการดังกลาว ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด ( Clean Development Mechanism: CDM )
โครงการผลิตกาซชีวภาพของบริษัทเริ่มดําเนินการในเดือนกันยายน 2552 โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาที่ 1
เมกกะวัตต ในป 2552 บริษัทไดขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไปแลว 505,890 กิโลวัตต-ชม. คิด
เปนจํานวนเงิน 1.9 ลานบาท สําหรับ UPOIC นั้น นอกจากโครงการผลิตกาซชีวภาพแลว UPOIC ยังมี
โครงการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 1.2 เมกะวัตต เพื่อจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอีก
ดวย ซึ่งอยูในระหวางรอเพื่อเปดดําเนินการ
• บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัดไดดําเนินการเปลี่ยนจากการใชหมอไอ
น้ําแบบใชน้ํามันเตา เปนการใชหมอไอน้ําซึ่งใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิง
(3) บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด มีการควบคุมดูแลการจัดหาวัตถุดิบตางๆให
มีปริมาณเพียงพอ และมุงมั่นในจัดหาวัตถุดิบที่มีวิธีการผลิตตามหลักการเกษตรที่ดี นอกจากนี้ บริษัทไดเริ่มทําเกษตร
อินทรียของตนเอง รวมถึงการทําขอตกลงซื้อขายลวงหนากับเกษตรกรโดยตรง
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ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทไดตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมจึงไดดําเนินกิจกรรมตางๆตามมาตรฐานฉบับรางของ ISO
26000 วาดวยความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมที่มีตอสังคมซึ่งมี 7 หัวขอหลักประกอบดวย การกํากับดูแลองคกร
สิทธิมนุษยชน การปฎิบัติดานแรงงาน สิ่งแวดลอม การดําเนินงานอยางเปนธรรม ประเด็นผูบริโภค และการมีสวนรวมและพัฒนา
ชุมชน การดําเนินงานอยางมีมาตรฐานดังกลาวทําใหไดรับเกียรติบัตร CSR-DIW จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมทั้งโรง
กลั่นน้ํามัน พืชที่จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่จังหวัดตรัง อีกทั้งไดรับการรับรองการปฎิบัติงานตาม
มาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๔๖ จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานในเดือนสิงหาคม และ
ตุลาคม 2552 ตามลําดับ
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจังหวัดตรังยังไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานระดับประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2552
เมื่อตนป 2552 ที่ผานมา ผลิตภัณฑน้ํามันปาลมโอเลอีน ตราหยก เปนน้ํามันพืชรายแรกในประเทศไทยที่ไดรับเครื่องหมายฉลาก
คารบอน (Carbon label) จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ซึ่งหมายถึง
วาบริษัทบรรลุเปาหมายในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยคํานวณจากขอมูลเปรียบเทียบนับตั้งแตป 2545 ถึง 2550
วามีการลดการใชพลังงานและมีระบบการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ตั้งแตป พ.ศ. 2551 และเปนสมาชิกที่
มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนในประเทศไทย อาทิเชน การเปนผูริเริ่มกอตั้งคณะทํางานจัดทํา
ตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติของประเทศไทยเพื่อการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายใตกรอบ RSPO (TH-NIWG) ซึ่งมีวัตถุประสงค
ในการจัดทําตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติใหเหมาะสมกับประเทศไทย บริษัทมุงหวังที่จะไดรับการรับรองวามีกระบวนการการผลิต
น้ํามันปาลมอยางยั่งยืนภายในป พ.ศ. 2555
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ภาพรวมทางดานการเงิน
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1.

ผลการดําเนินงาน

จากเหตุผลที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้ (ดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน”) แมวาจะสงผล
กระทบตอราคา CPO ถัวเฉลี่ยของบริษัทที่ปรับตัวลดลงจาก 31.68 บาทตอกิโลกรัมเปน 24.16 บาทตอกิโลกรัม หรือ
ลดลงรอยละ 23.73 มีผลใหตนทุนขายของบริษัทลดลงรอยละ 34.43 เมื่อเทียบกับป 2551 ในขณะที่รายไดจากการ
ขายลดลงรอยละ 30.61 ทั้งนี้การลดลงของรายไดจากการขาย มีผลมาจากการปรับราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยลดลงถึง
รอยละ 20.92 ทําใหมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 115.20 ลานบาท ถึงแมวาบริษัทยอยจะมีการจายเงินปนผลลดลง 45.34
ลานบาท บริษัทก็ยังมีกําไรสุทธิในป 2552 เพิ่มขึ้น 104.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.27
สําหรับบริษัทยอย (UPOIC) นั้น อยูในระหวางการปลูกปาลมทดแทน ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแตป 2544 จนมาถึงป
2552 คิดเปนรอยละ 45.60 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ที่ใหผลผลิตแลวคิดเปนรอยละ 69.68 ของพื้นที่ที่มี
การ
ปลูกปาลมปาลมทดแทน ซึ่งสงผลกระทบตอผลผลิตปาลมสดที่จะได เนื่องจากตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อ
มีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ปขึ้นไป นอกจากนั้น ปริมาณซื้อผลปาลมสดก็ลดลงถึงรอยละ 40.75
ถึ ง แม ว า ราคาเฉลี่ ย ซื้ อ ในป 2552 จะลดลงจากป 2551 ร อ ยละ 19.53 ซึ่ ง มี ผ ลให ป ริ ม าณผลปาล ม สดที่ เ ข า สู
กระบวนการผลิตลดลงจากป 2551 รอยละ 27.05 โดยมีสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกและผลผลิตจากสวน
ของบริษัท ในป 2552 คิดเปนรอยละ 34.06 และ 65.94 ของผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ป 2551
สัดสวนคิดเปนรอยละ 41.63 และ 58.37
ทั้งนี้ รายไดจากการขายที่ลดลง โดยมีผลมาจากปริมาณขายและราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยลดลงรอยละ 23.19 และ
17.97 ตามลําดับ ในขณะที่ตนทุนขายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 57.87 เปนรอยละ 66.26 ในป 2552 โดยมีสาเหตุมาจาก
ผลผลิตปาลมในสวนและปริมาณการซื้อที่ลดลง สงผลใหบริษัทยอยมีกําไรสุทธิลดลงรอยละ 48.40
จากเหตุการณดังกลาวขางตน สงผลใหผลการดําเนินงานในป 2552 ของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 358.33 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 4.09 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.16 และทําใหอัตรากําไรสุทธิในป 2552 เทากับรอยละ
5.17 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนที่รอยละ 3.69
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สําคัญอื่นๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายได
รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยลดลง 2,652.74 ลานบาทคิดเปนรอยละ 27.86 สาเหตุหลักมาจากรายได
จากการขายในสวนผลิตภัณฑของบริษัท ลดลง 2,577.53 ลานบาทคิดเปนรอยละ 32.82 โดยมาจากปริมาณขายลดลง
รอยละ 11.90 และราคาขายถัวเฉลี่ยตอหนวยลดลงรอยละ 20.92
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ในสวนของรายไดจากการขายของบริษัทยอยลดลง 74.80 ลานบาทคิดเปนรอยละ 4.48 โดยรายไดจากการสงออก
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.09 ซึ่งไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 2.63
ทั้งนี้ ในป 2552 รายไดจากการสงออกของบริษัทยอย 2 บริษัท มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 45.42 และ 90.33 ของรายได
จากการขายทั้งหมด
รายไดอื่น : ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นที่มิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติจํานวน 62.61 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.90 ของรายไดรวม โดยลดลง 14.59 ลานบาทคิดเปนรอยละ 18.90 ซึ่งสวนใหญเปนการลดลง
ของบริษัทยอย จํานวนเงิน 10.73 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจาก
 รายไดจากการขายเศษน้ํามันลดลงจํานวน 5.25 ลานบาท
 ดอกเบี้ยรับลดลงจํานวน 3.57 ลานบาท
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจํานวน 4.15 ลานบาท
 กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 0.82 ลานบาท
 โอนกลับคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 3.41 ลานบาท
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขาย : ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 82.70 ของรายไดจากการขาย ซึ่งลดลงจากป
2551 ซึ่งอยูที่รอยละ 85.41 ในขณะที่ตนทุนขายในสวนของบริษัท ลดลงจากรอยละ 92.89 ในป 2551 เปนรอยละ
87.79 ในป 2552 เนื่องมาจากราคาน้ํามันปาลมดิบปรับตัวลดลงรอยละ 23.73
ถึงแมราคาเฉลี่ยซื้อผลปาลมสดของบริษัทยอย และสัดสวนการซื้อผลปาลมสดจากภายนอกในป 2552 จะลดลง แต
จํานวนผลปาลมสดในสวนของบริษัทยอยที่ลดลงถึงรอยละ 18.2 สงผลใหตนทุนขายของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากรอยละ
57.87 ในป 2551 เปนรอยละ 66.26 ในป 2552
คาใชจายในการขาย : บริษัทและบริษัทยอย มีคาใชจายในการขายของป 2552 เทากับ 422.42 ลานบาท ลดลง 83.15
ลานบาท จากจํานวน 505.57 ลานบาทในป 2551 โดยลดลงจากคาใชจายสงเสริมการขายและคาขนสง ซึ่งสอดคลองกับ
ปริมาณขายที่ลดลง
คาใชจายในการบริหาร : บริษัทและบริษัทยอย มีคาใชจายในการบริหารของป 2552 เทากับ 122.59 ลานบาทลดลง
16.42 ลานบาทจากจํานวน 139.01 ลานบาทในป 2551 โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 2.40 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 4.12 เนื่องมาจากคาเสื่อมราคาอุปกรณคอมพิวเตอร
ในสวนของบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารลดลง 18.82 ลานบาท โดยมาจาก
 ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลงจากปกอน จํานวน 18.36 ลานบาท
เนื่องจากการทําลายเมล็ดพันธุปาลมที่ไมงอกในป 2551
 คาเผื่อการลดมูลคาสินคาลดลงจากปกอน จํานวน 5.06 ลานบาท เนื่องจากตั้งแตในชวงไตร
มาส 3 ป 2551 ราคาตลาดมีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องและรุนแรง สงผลใหมูลคาสินคา
คงเหลือ ณ สิ้นป 2551 มีราคาสูงกวาราคาตลาด
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจากปกอน 5.29 ลานบาท
55

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
คาตอบแทนผูบริหาร : บริษัทและบริษัทยอย มีคาตอบแทนผูบริหารของป 2552 เทากับ 132.58 ลานบาทเพิ่มขึ้น
2.05 ลานบาทเมื่อเทียบกับจํานวน 130.54 ลานบาทในป 2551 โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท 1.36 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 1.59 และเปนสวนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 0.69 ลานบาท
คาใชจายทางการเงิน : ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงิน 56.98 ลานบาทลดลงจากปกอน
30.30 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 34.72 ในจํานวนเงินดังกลาวเปนคาใชจายของบริษัทที่ลดลง 28.96 ลานบาท ซึ่ง
เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบตอหนวยที่ปรับตัวลดลง ทําใหบริษัท ใชเงินทุนหมุนเวียนลดลง
กําไร
กําไรขั้นตน : ถึงแมวารายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยลดลงรอยละ 27.86 แตตนทุนขายที่ลดลงในอัตรา
ที่มากกวาถึงรอยละ 30.15 ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.59 ของป 2551 เปน
รอยละ 17.30 ในป 2552 อยางไรก็ตาม รายไดจากการขายที่ลดลงก็สงผลใหกําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอย
ลดลงเปนจํานวนเงิน 200.68 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 14.45
กําไรจากการดําเนินงาน : แมวาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอยจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2551 แต
อัตราสวนของคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาตอบแทนผูบริหาร เมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย
ก็เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.14 ในป 2551 เปนรอยละ 9.86 ในป 2552 นอกจากนี้ รายไดจากการขายและรายไดอื่นของ
บริษัทและบริษัทยอยที่ลดลง ทําใหกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2552 เมื่อเทียบกับป 2551
ลดลง 87.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.48 อยางไรก็ตาม อัตรากําไรจากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับรายไดรวม
ของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.45 (2551: รอยละ 6.29)
กําไรสุทธิ : แมวากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยจะลดลงดวยเหตุผลดังกลาวขางตน แตกําไรสุทธิ
สําหรับปของบริษัท เพิ่มขึ้นจากปกอน 104.47 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.27 จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีกําไร
สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเพิ่มขึ้น 4.09 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.16 และมีอัตรากําไรสุทธิตอ
รายไดรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.17 (2551: รอยละ 3.69)
อัตราการจายเงินปนผล : ในป 2552 บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป 2551 ในอัตราหุนละ 0.20
บาท คิดเปนรอยละ 55.36 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่งมีการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานของป
2550 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท คิดเปนรอยละ 53.99 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทที่กําหนด
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวในแตละป อยางไรก็ตาม
ในระหวางป 2552 บริษัท ไมมีการจายเงินปนผลระหวางกาล
ในสวนของบริษัทยอยนั้น ในป 2552 มีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดสุดทายของป 2551 ในอัตราหุน
ละ 0.40 บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลของป 2551 อัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนการจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานของป 2551 ในอัตราหุนละ 1.00 บาทคิดเปนรอยละ 96.15 ของกําไรสุทธิ นอกจากนี้ ในระหวางป
2552 บริษัทยอยมีการจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.30 บาท การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตาม
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นโยบายของบริษัทยอยที่กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
แลวในแตละป
มูลคาตามบัญชี (คํานวณจากจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท มีมูลคาตาม
บัญชีตอหุน เทากับ 2.57 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสุทธิ 820.00 ลานหุน) เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2551 ที่มีมูลคาตามบัญชีตอหุน เทากับ 2.28 บาท (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
สุทธิ 820.00 ลานหุน) เนื่องมาจากกําไรสุทธิสําหรับป 2552 ที่เพิ่มขึ้น

2.

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคาเทากับ 4,796.51 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2551 เปนจํานวนเงิน
138.82 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.98 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยดังตอไปนี้
•

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด : ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดจํานวน 206.42 ลานบาทลดลง 56.74 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 21.56 ทั้งนี้มาจากการลดลงของ
บริษัท จํานวนเงิน 4.03 ลานบาท ในขณะที่บริษัทยอยลดลง 52.71 ลานบาท เนื่องมาจากการจายชําระคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล และเงินปนผลจายระหวางกาล

•

เงินลงทุนชั่วคราว : ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจําจํานวน 6 ลาน
บาท ซึ่งเปนเงินลงทุนในสวนของกิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอย

•

ลูกหนี้การคา : ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกันสุทธิหลังหักคา
เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เป น จํ า นวนเงิ น 883.67 ล า นบาทคิ ด เป น ร อ ยละ 18.42 ของสิ น ทรั พ ย ร วมลดลงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่งมียอดสุทธิ 926.35 ลานบาทคิดเปนรอยละ 19.89 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปนลูกหนี้
การคาที่ลดลงในสวนของบริษัท โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจากการขายที่ลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืนเพียงรอยละ
3.71 ของลูกหนี้การคาที่ไมเกี่ยวของกัน และไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวถึงรอยละ 97.65
ของลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนและลูกหนี้เช็คคืน

•

สินคาคงเหลือ : ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 1,134.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ
23.66 ของสินทรัพยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเงิน 1,130.43 ลานบาทของป 2551 ซึ่งคิดเปนรอยละ
24.27 ของสินทรัพยรวมแลวเพิ่มขึ้น 4.49 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท จํานวน 39.35 ลานบาท
และสวนของบริษัทยอยลดลงจํานวน 30.79 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากในชวงปลายป 2551 น้ํามัน
ปาลมดิบมีราคาตกต่ํา รัฐบาลจึงเขาแทรกแซงราคา ทําใหราคาตลาดมีความผันผวน ดังนั้นบริษัทและบริษัท
ยอยจึงชะลอการซื้อและขายออกไป
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•

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 31.66 ลานบาท
โดยลดลงในสวนของบริษัท จํานวน 10.16 ลานบาท ซึ่งเปนเงินคืนคาภาษีเงินไดนิติบุคคลป 2551 ในสวน
ของบริษัทยอยลดลงจํานวน 21.50 ลานบาท เปนการลดลงจากภาษีมูลคาเพิ่มขอคืนจํานวนเงิน 10.74 ลาน
บาท และ เงินมัดจําคาเครื่องจักร 13.62 ลานบาท

•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ : ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เพิ่มขึ้ น 267.18 ลานบาทหรือรอยละ 13.77 เมื่อเทียบกับป 2551 โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของบริษัท
229.18 ลานบาทและในสวนของบริษัทยอย 65 ลานบาท เนื่องมาจากการซื้อเครื่องจักรในโครงการขยาย
กําลังการผลิตซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน และการปลูกปาลมทดแทนตอเนื่องจากปกอน

•

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน : ณ สิ้นป 2552 ลดลง 7.10 ลานบาท เนื่องมาจากบริษัทยอยไดบันทึกคา
เผื่อขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน

•

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน :
คอมพิวเตอรในระหวางงวด

•

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น : ณ สิ้นป 2552 เพิ่มขึ้น 2.41 ลานบาท เนื่องจากเงินมัดจําจากการซื้อเครื่องจักร
ของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น

3.

แหลงที่มาของเงินทุน

ณ สิ้นป 2552 ลดลง 4.05 ลานบาท เปนคาตัดจําหนายการใชงานซอฟแวร

โครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุน 2,444.72
ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.97 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน และมาจากสวนของหนี้สินจํานวน 2,351.79 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 49.03 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน ซึ่งในจํานวนหนี้สินดังกลาวมาจากเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน
1,757.95 ลานบาท หรือรอยละ 74.75 ของหนี้สินรวม โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 1,613.48 ลานบาท หรือ
รอยละ 68.61 ของหนี้สินรวม และเปนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 144.48 ลานบาท หรือรอยละ 6.14 ของหนี้สินรวม
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.96 เทา โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ :•
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สวนผูถือหุน : ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนผูถือหุนเพิ่มขึ้น 173.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ
7.62 เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอย มีมติอนุมัติใหจัดสรรหุน
ในสวนของทุนจดทะเบียนแตยังไมเรียกชําระจํานวน 17,500,000 หุน ใหแกผูถือหุนในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ
1 หุนใหม ในมูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินทุนเรียกชําระเพิ่ม 175 ลานบาท บริษัทยอยไดรับชําระคาหุน
ดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2552

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
•

หนี้สิน : ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูดังนี้
(ก)
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 1,613.48 ลานบาท ประกอบดวย
- จํานวนเงิน 708 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัทยอย ลดลงจํานวนเงิน 23 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 3.15
- จํานวนเงิน 815 ลานบาทเปนเงินกูยืมของบริษัท เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 79 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 10.73
- จํานวนเงิน 40 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัท
- จํานวนเงิน 22.40 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัทยอย
ซึ่งค้ําประกันโดยบริษัท โดยมีเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการ
จายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปนสกุลเงินบาท โดยมีการ
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย THBFIX 3 เดือน บวกอัตราคงที่ตอป
- จํานวนเงิน 28.08 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ของบริษัทยอย
ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัทยอยเอง และมี
เงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป 2557 โดยมีการชําระ
คืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย เปนอัตราคงที่ตอป
(ข)

หนี้สินระยะยาวจํานวนเงิน 144.48 ลานบาท ประกอบดวย
- จํานวนเงิน 58.30 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ของบริษัท โดยบริษัท ไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งและเบิกเงินกูเปน
จํานวนเงิน 98 ลานบาท (วงเงินกูยืมตามสัญญามีจํานวน 175 ลานบาท) เงินกูยืมนี้มีกําหนดเวลาชําระคืนเงิน
ตนทุก 3 เดือน รวม 17 งวด หลังจาก 6 เดือนนับจากวันแรกที่มีการเบิกใชวงเงินกูดังกลาว และคิดดอกเบี้ยใน
อัตรา THBFIX บวกดวยอัตราคงที่ (Applicable Margin) ภายในระยะเวลาที่ตกลงไวกับธนาคาร
- จํานวนเงิน 86.18 ลานบาทเปนเงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ของบริษัทยอย ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่เปนโรงงานแหงหนึ่งของบริษัท
ยอยเอง และมีเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการตอการกูยืมเงิน (covenant) รวมถึงเงื่อนไขการจายเงินปนผล
ของบริษัทยอย บริษัทยอยไดกูเงินดังกลาวจากธนาคารแหงหนึ่งเปนสกุลเงินบาท ครบกําหนดชําระในป 2557
โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราคงที่ตอป
สภาพคลองทางการเงิน
ในป 2552 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ส ภาพคล อ งทางการเงิ น ลดลงจากป 2551 โดยมี เ งิ น สดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลง 56.74 ลานบาท จากจํานวน 263.16 ลานบาทในป 2551 เปนจํานวน 206.42 ลานบาทในป
2552 โดยมีปจจัยที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัดหาเงินดังนี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน : ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
594.05 ลานบาท (2551 : 597.05 ลานบาท) สาเหตุหลักมาจาก ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิลดลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน : ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
464.10 ลานบาท ในขณะที่ป 2551 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 489.10 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมา
จาก ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีการจายคาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และกิจการที่ควบคุมรวมกันไดจาย
คาลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการคา เพื่อการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลม รวมถึงคารับความชวยเหลือทางเทคนิค
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 186.69 ลานบาท ในขณะที่ป 2551 มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 171 ลานบาท โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 97.69 ลาน
บาท เพื่อใชในการขยายโรงงาน และในขณะเดียวกันก็มีเงินปนผลที่จายในป 2552 สูงกวาป 2551 จํานวนเงิน 63.05
ลานบาท
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน : ถึงแมวาในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยจะมีเงินสดและ
ลูกหนี้การคาลดลง แตเจาหนี้การคาก็ลดลงดวยเชนกัน ทําใหอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน ในป
2552 เทากับ 1.06 เทา ใกลเคียงกับป 2551 ที่เทากับ 1.08 เทา
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียน : จากการที่บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและลูกหนี้การคาลดลง
ทําใหอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอหนี้สินหมุนเวียนลดลงเมื่อเทียบกับป 2551 คือ 0.51 เทา (2551: 0.54 เทา)
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวม : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสินทรัพยรวมลดลง
เล็กนอยเปนรอยละ 7.58 ในป 2552 (2551: รอยละ 7.88) เนื่องจากผลกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.16 ในขณะที่
สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.98
อัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุน : บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิตอสวนผูถือหุนลดลงเปนรอย
ละ 15.20 ในป 2552 (2551: รอยละ 16.67) ทั้งนี้เนื่องจากกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพียง 4.09 ลานบาท ในขณะที่สวนของผู
ถือหุนเพิ่มขึ้น 175 ลานบาท จากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน : การเพิ่มทุนของบริษัทยอย ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผู
ถือหุน ลดลงเปน 0.96 เทา ในป 2552 (2551: 1.05 เทา)
อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา : ลูกหนี้การคาลดลงเพียงรอยละ 4.50 แตรายไดจากการขายลดลงทั้ง
ปริมาณและราคาขายถัวเฉลี่ย ถึงรอยละ 27.86 สงผลใหในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของ
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ลูกหนี้การคาเทากับ 7.56 เทา (2551: 9.93 เทา) สงผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 48 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับป 2551 ซึ่งอยูที่ประมาณ 36 วัน
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูป : ถึงแมสินคาคงเหลือจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2551 แต
ปริมาณขายและราคาวัตถุดิบที่ลดลง สงผลใหตนทุนขายลดลง ถึงรอยละ 16.42 ทําใหในป 2552 บริษัทและบริษัทยอย
มีอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาสําเร็จรูปเทากับ 9.67 เทา (2551: 15.31 เทา) สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยู
ที่ประมาณ 37 วัน (2551: 24 วัน)
อัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา : ราคาวัตถุดิบของบริษัทที่ปรับตัวลดลงในชวงปลายป 2552 ทําให
บริษัทชะลอการซื้อวัตถุดิบลง มีผลใหเจาหนี้การคาลดลงถึงรอยละ 42.44 ในขณะที่ตนทุนขายลดลงเพียงรอยละ 30.15
ทําใหในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนการหมุนเวียนของเจาหนี้การคาเทากับ 20.47 เทา (2551: 24.32
เทา) และสงผลใหระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 18 วัน (2551: 15 วัน)

4.

รายจายลงทุน

ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลังการผลิตของโรงงานตางๆ
ดังนี้
บริษัท
•

•
•

โครงการนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB Treatment System) มาใช เพื่อเปนการลด
อัตราการสูญเสียของน้ํามันปาลมที่ติดไปกับทะลายปาลมเปลาที่ไมใชแลว (โครงการตอเนื่องจากป
2550 และแลวเสร็จในป 2552)
โครงการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (โครงการตอเนื่องจากป 2550 และแลวเสร็จในป 2552)
โครงการขยายกําลังการผลิตในสวนของโรงกลั่นน้ํามันพืชที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 3 แผนก
ไดแก แผนกกลั่นน้ํามัน แผนกแยกสวนน้ํามัน และแผนกบรรจุภัณฑ (โครงการใหมเริ่มดําเนินการป
2551 และคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 1 ป 2553)

บริษัทยอย
•
•

•
•

โครงการเพาะพันธุเมล็ดปาลม ของกิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอยที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเปน
โครงการระยะยาว คาดวาจะเริ่มใหผลผลิตไดในป 2557
โครงการนําระบบการจัดการทะลายปาลมเปลา (EFB Treatment System) มาใช เพื่อเปนการลด
อัตราการสูญเสียของน้ํามันปาลมที่ติดไปกับทะลายปาลมเปลาที่ไมใชแลว (โครงการตอเนื่องจากป
2550 และแลวเสร็จในป 2552)
โครงการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพและจากเชื้อเพลิงชีวมวล (โครงการตอเนื่องจากป 2550 และแลว
เสร็จในป 2552)
โครงการปลูกปาลมทดแทนของบริษัทยอย ซึ่งเปนโครงการที่ตอเนื่อง และมีระยะเวลายาวถึง 10 ป
บริษัทยอย ไดเริ่มโครงการดังกลาวตั้งแตป 2544 และมีการปลูกปาลมทดแทนปละ ประมาณ 450
เฮกตาร ตนปาลมที่ปลูกใหมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ปขึ้น
ไป
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ทั้งนี้โครงการดังกลาวขางตนของบริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนที่เรียบรอยแลว ยกเวนโครงการปลูกปาลมทดแทน
แผนรายจายลงทุนของบริษัทและบริษัทยอย โดยสวนใหญจะเปนการขยายกําลังการผลิต การปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร การลงทุนในเครื่องจักรสําหรับผลิตภัณฑใหม และโครงการการปลูกปาลมทดแทน
ของบริษัทยอย ซึ่งโครงการการปลูกปาลมทดแทนนั้นจะเปนโครงการที่ตอเนื่อง และมีระยะเวลายาวถึง 10 ป บริษัท
ยอย ไดเริ่มโครงการดังกลาวตั้งแตป 2544 และมีการปลูกปาลมทดแทนปละ ประมาณ 450 เฮกตาร ตนปาลมที่ปลูก
ใหมจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุ 2.5 ป และใหผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 7 ปขึ้นไป

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทและบริษัทยอยมาจากผลผลิตทางการเกษตร แนวโนมผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอยยังคงขึ้นอยูกับปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และผลผลิตของ
วัตถุดิบที่ออกสูตลาดในแตละฤดูกาล นอกจากนี้สําหรับบริษัทแลวยังขึ้นอยูกับปริมาณและราคาน้ํามันปาลมดิบ ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของตนทุนการผลิตของโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ โดยราคาน้ํามันปาลมจะขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิต
ปาลมสดและราคาตลาดโลกที่ไมแนนอน
นอกจากนั้น นโยบายรัฐในการเขาแทรกแซงราคา เมื่อผลผลิตมีราคาตกต่ํา ทําใหวัตถุดิบมีราคาผันผวน ทั้งนี้
การปรับตัวสูงขึ้นของวัตถุดิบจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท บริษัทจึงตองคาดการณแนวโนมราคาน้ํามันปาลมให
ใกลเคียงมากที่สุด โดยอาศัยประสบการณและขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคาคงคลังให
สอดคลองกับสถานการณราคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป และทันตอความผันผวนของตนทุนวัตถุดิบ เนื่องจากสภาพ
การแขงขันที่รุนแรงภายในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ประกอบกับ การควบคุมราคาผลผลิตทางการเกษตร ราคาน้ํามัน
พืชสําเร็จรูปโดยกรมการคาภายใน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
นอกเหนือจากปจจัยทางธรรมชาติและการ
แทรกแซงราคาของภาครัฐแลว ในป 2553
การเปดตลาดนําเขาน้ํามันปาลมภายใตกรอบเขตการคาเสรีอาเซียน
(AFTA) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 จะทําใหภาษีนําเขาน้ํามันปาลมของประเทศไทยจะตองลดลงเหลือรอยละ 5 ทันที
ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองแขงขันโดยตรงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่ปลูกปาลม
น้ํามันและสงออกรายใหญของโลก มีตนทุนการผลิตอยูในระดับต่ํา การเปดเสรี AFTA ทําใหจําเปนตองลดราคาเพื่อ
รองรับการแขงขันเปนผลใหราคาผลปาลมสดและน้ํามันปาลมมีแนวโนมลดต่ําลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอความสามารถใน
การทํากําไร
นอกจากนี้ ปจจุบันปาลมน้ํามันยังจะมีบทบาทสําคัญในการใชผลิตไบโอดีเซล ซึ่งหากผสมน้ํามันปาลมกับน้ํามัน
ดีเซลในสัดสวนที่เหมาะสม สามารถลดปริมาณการใชน้ํามันดีเซลลงได โดยคาดวาไบโอดีเซลจะเปนแหลงพลังงาน
ทดแทนที่สําคัญในอนาคต และการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการนําเขาและสงออกน้ํามันปาลม ก็มีแนวโนมที่
จะสงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมเชนเดียวกัน
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดใชบริการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมี
การจายคาตอบแทนใหแกสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีดังนี้

คาสอบบัญชีของบริษัท
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 2 บริษัท
คาสอบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5 บริษัท
รวม

ป 2552
1,480,000 บาท
1,870,000 บาท
675,000 บาท
4,025,000 บาท

ป 2553
1,480,000 บาท
1,870,000 บาท
710,000 บาท
4,060,000 บาท

2) คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันไดมีการจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกผูสอบบัญชี ซึ่งไดแก
การตรวจสอบกิจการที่ไดรับ BOI และรายการนําเขาเครื่องจักร เพื่อใชในการยื่นเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท
บริษัทยอย 2 บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1 บริษัท
รวม

ป 2552
120,000 บาท
240,000 บาท
120,000 บาท
480,000 บาท

ป 2553
180,000 บาท
340,000 บาท
120,000 บาท
640,000 บาท
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ผูถือหุน
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อผูถือหุน
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด 1
HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2
CIMB-GK SECURITIES PTE LTD
LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3
นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
CIMB-GK SECURITIES (HK) LIMITED
AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITEDTIGER
นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA
นายสุรพันธ พัฒนพิฑูรย

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
42.11
20.00
11.02
7.48
1.93
1.62
0.73
0.73
0.70
0.53

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด มีผูถือหุน
ตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้
รอยละของจํานวนหุนสามัญ
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
ทั้งหมดที่ออกและเรียกชําระแลว
บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
50.71
1
(มีผูถือหุนหลักคือ บริษัท กาลาทีเอสดีเอ็น บีเอชดี โดยมีสิทธิออกเสียงรอยละ 75.324
ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวมีนายวัง ตา เลียง และภรรยา ถือหุนรอยละ 54.39
นายวัง ชาง ยิง รอยละ 31.58 และนางสาววัง ยี ลิง รอยละ 14.03)
24.50
2
นายวัง ตา เลียง (ไมไดถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))
3
นายวัง ชาง ยิง (ไมไดถือหุนในบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน))
24.50
หมายเหตุ บริษัท กาลาที เอสดีเอ็น บีเอชดี ถือหุนโดย นายวัง ตา เลียง และ ภรรยา รอยละ 54.39, นายวัง ชาง ยิง รอยละ 31.58 และ
นางสาว วัง ยี ลิง รอยละ 14.03
1

2
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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

ผูถือหุนและการจัดการ

3

Lam Soon Cannery Pte. Ltd. เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 Lam Soon Cannery Pte. Ltd. มีผูถือหุนดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อผูถือหุน
นายวัง ชาง ยิง
นางสาววัง ยี ลิง
นายวัง ตา เลียง
Chen Mu Hsien
รวม

รอยละของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออก
และเรียกชําระแลว
38.92
27.85
22.30
10.93
100.0
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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

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
หลังจากที่กรรมการอิสระชุดเกาไดลาออกไป
คณะกรรมการยังไมมติการแตงตั้งกรรมการอิสระชุด
ใหมในคณะกรรมการชุดยอยนี้
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ สามารถดูไดที่หัวขอ รายงานการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขอ 4.2
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต มีประสบการณในการสอบทานงบการเงินดังนี้
ประสบการณการทํางานในอดีต
- ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (2535-2538)
- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเจาพระยา จํากัด (2538 - 2540)
- กรรมการธนาคารออมสิน (2548-2550)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) (2547-2551)
ประสบการณการทํางานในปจจุบัน
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
2. นายบรรจง จิตตแจง มีประสบการณในการสอบทานงบการเงินดังนี้
- เคยเปนกรรมการผูจัดการใหญบริษัทมาลีสามพรานจํากัด (มหาชน) ในชวงป 2538 – 2547 โดยไดเปน
ผูนําทีมผูบริหารดําเนินการฟนฟูกิจการบริษัทภายใตการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในชวงป พ.ศ. 2539 – 2541 จนเปนผลสําเร็จ
- ผานหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors- IOD) สอบผานเปนสมาชิก
อาวุโส (Fellow Member) ของสถาบันฯ (IOD DCP 7/2001) และเปนกรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบัน
กรรมการไทย (IOD CDC 1/2007)
2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาเปนผูทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเปนกรรมการ
แทนกรรมการที่จะครบกําหนดวาระในเดือนเมษายน 2553 นี้ โดยพิจารณารวมถึงบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมา
จากผูถือหุนตามหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอชื่อใหคณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารตองมีลักษณะไมตองหามตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้น ตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีจะ
เปนประโยชนตอบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูไดที่หัวขอ รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขอ 4.1.6
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ไมมีการกําหนดจํานวนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม และมี
วิธีการแตงตั้งกรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
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3. จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ในป 2552 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
3/4
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
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ตําแหนง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารและผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายขาย Modern Trade
ผูจัดการฝายขาย Food Solution

ผูถือหุนและการจัดการ
5. ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
1. นายวัง ตา เลียง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ
83 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
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
69 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
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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ผูบริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จ. ลพบุรี
อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ผูเชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใชในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแหงชาติ

3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
63 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
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)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
รองอธิการบดีฝายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยเจาพระยา จํากัด

หมายเหตุ :
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4. นายบรรจง จิตตแจง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
61 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
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)
 กรรมการอํานวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
 ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 กรรมการอาชีพ ในสังกัดสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
5. ดาตุก ไซมอน ชิม คอง ยิบ
กรรมการอิสระ
อายุ
53 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
1
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
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
49 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ
-0บริษัท
- กรรมการ
2
บริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
เปนบุตรชายของนายวัง ตา เลียง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ
 กรรมการ 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
กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

หมายเหตุ :
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7. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย
กรรมการผูจัดการ
อายุ
52 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
รอยละ 1.93
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
51 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
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
53 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
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
หมายเหตุ :
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10. นายนิพล ปุญญาวิวัฒน
ผูจัดการฝายขาย Wholesale
อายุ
50 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
รอยละ 0.00
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ
ผูจัดการฝายขาย บริษัท น้ํามันพืชกรุงเทพ จํากัด
11. นางรุงนภา พนมเชิง
ผูจัดการฝายขายอุตสาหกรรม
อายุ
51 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
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
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

37 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
39 ป
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ
National Sales Manager – Key Accounts & Direct Accounts – Food Services
บริษัท เนสเล (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ :
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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
ณ 31 ธันวาคม 2551
16,220,400
9,140
500
-

จํานวนหุนที่ถือ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนหุนที่ถือ
ในระหวางรอบปบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2552
(400,000)
15,820,400
9,140
500
-

7. คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- คาตอบแทนรวมของกรรมการจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,652,325 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

คาธรรมเนียม
กรรมการ ป 2552
589,668
813,332
873,332
873,332
493,332
297,332
237,332
237,332
237,332

- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษัทที่เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในบริษัทยอย
จํานวน 5 คน เปนจํานวนเงิน 2,500,000 บาท
- คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทจํานวน 9 ทาน เปนจํานวนเงิน 82,084,464 บาท
- คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารของบริษัทที่เขาไปดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษัทยอย
จํานวน 3 คน เปนจํานวนเงิน 6,948,300 บาท
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หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหารบริษัท ไดรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา รวมถึงผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย (ตามคํานิยามที่กําหนด
โดยสํานักงาน กลต.)
คาตอบแทนอื่น
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการบริหารและผูบริหาร ยกเวน คาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก
สําหรับกรรมการที่เปนชาวตางประเทศที่มาประชุม สวนผูบริหารจะมีรถประจําตําแหนง คาใชจายเกี่ยวกับ
รถประจําตําแหนง คารักษาพยาบาล คาประกันอุบัติเหตุ และการทํากรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับ
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
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บมจ.
สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม
X
/
//
//

บมจ. อาหาร
สากล

บริษัทที่
เกี่ยวของ
(บริษัท ล่ําสูง
โฮลดิ้ง จํากัด)

X
//
//
//

X
/
/
/
/

ผูถือหุนและการจัดการ
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
บริษัทไดกําหนด มาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท รวมถึงบทลงโทษกรณีที่มีการ
ฝาฝน ไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถดูไดที่ หัวขอ รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีขอ 4.8.1
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 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 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
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ผูถือหุนและการจัดการ
สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบ
ทานกับสํ า นัก งาน ดร.วิรั ช แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่งเปน ผู ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท และไดมี ก ารรายงานให
คณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เชนกัน

นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษีเงินไดแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเสนอใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2552 ใน
อัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 51.2 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ในป 2551 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 55.4 ของกําไรสุทธิ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทและสภาวะทางเศรษฐกิจดวย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จึงไมสามารถจายเงินปนผลได

80

บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันกับบุคคลที่มีผลประโยชนรว ม ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของ
รายการดังกลาว
ในระหวางป บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ชื่อ

ความสัมพันธ

บริษัท สห
อุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม
จํากัด
(มหาชน)

บริษัทยอย

ล่ําสูง เอ็ดดิ มีผูถือหุนราย
ใหญเปนกลุม
เบล ออยส
เดียวกัน
เอสดีเอ็น
บีเอชดี
ล่ําสูง สิงค
โปร พีทีอี ลิมิ
เต็ด

รายการ
ซื้อวัตถุดิบ

งบการเงินเฉพาะ
นโยบายการ
กิจการ
ความจําเปน
กําหนดราคา
2552
2551
755.0 1,141.0 ราคาตลาด ณ - เนื่ อ งจากน้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ เป น
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ของบริ ษั ท และห า มมี
วันที่ทํา
การนํ า เข า ยกเว น จะได รั บ อนุ มั ติ
สัญญาขาย

ขาย
คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร
คาเชารับ

1.5

0.3

เงินปนผลรับ

158.7

ขายสินคา

0.1

ขายสินคา

-

ซื้อสินคาและ
บริการ

-

-

ราคาตาม
บัญชี

จากภาครัฐ
- ปริมาณน้ํามันปาลมดิบในประเทศ
บางฤดูกาลมีไมเพียงพอ
บริษัทจึงมีความจําเปนตองซื้อน้ํามัน
ปาลมดิบจาก UPOIC
เป น การซื้ อ ร ว มกั น กั บ กลุ ม บริ ษั ท
เพื่อใหไดในราคาที่ประหยัดกวา

เพื่ อ เป น การประหยั ด และสะดวก
สํ า ห รั บ ฝ า ย บ ริ ห า ร จึ ง ไ ด ย า ย
สํ า นั ก งานมาอยู ใ นอาคารเดี ย วกั น
กับกลุมบริษัท
204.0 ตามอัตราที่ เป น เงิ น ป น ผลรั บ จากเงิ น ลงทุ น ใน
ประกาศจาย บริษัทยอย
เนื่องจากปริมาณการขายสินคาบาง
0.1 ราคา
เทียบเคียงกับ ชนิดของแตละประเทศยังมีจํานวน
ไม ม าก ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ไ ด ใ นราคาที่
ราคาตลาด
ประหยั ด จึงเปน การซื้อ รวมกั นกั บ
กลุมบริษัท
0.2 ราคา

0.3 ราคาตลาด

เทียบเคียงกับ
ราคาตลาด
0.3 ราคาตลาด

สําหรับยอดคงคางระหวางบริษัทบริษัทยอย และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สามารถ
ดูรายละเอียดตามที่ไดเปดเผยในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท ขอ 6
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในป 2552 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 16.60 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 บริษัทไดกําหนดเปนนโยบายไวเกี่ยวกับการเปนผูจัดจําหนาย ทั้งนี้เนื่องจากทําให
ตนทุนการขายและบริหารของกลุมบริษัทลดลง
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ปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 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 2552 และ 2551

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล
ในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 ที่นํามาเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งได
แสดงความเห็นอยางไมมีเงือ่ นไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธกี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินทีเ่ ปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย และเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2553

2

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

2552

2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

206,417,934
6,000,000

263,158,111
-

110,741,200
-

114,768,029
-

6, 7
7

3,806,368
883,674,062
887,480,430

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

19,971
796,510,220
796,530,191

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

6
8

1,134,919,300
45,742,532
2,280,560,196

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

189,642
555,739,794
12,033,004
1,475,233,831

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

9
10
11
12
13

794,391
2,207,398,273
57,752,311
20,944,423
224,349,166
4,713,290
2,515,951,854
4,796,512,050

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

1,309,043,450
794,391
717,659,735
4,644,624
617,244
2,032,759,444
3,507,993,275

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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

2552

2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

1,523,000,079

1,467,000,000

815,000,000

736,000,000

202,789,733
202,789,733

352,321,328
352,321,328

112,167,146
115,441,728
227,608,874

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

139,963

25,007,074

99,169

67,196

3,778,611

3,382,401

2,848,204

2,696,340

90,476,000
28,535,582

102,353,000
28,977,929

40,000,000
25,635,691

25,653,707

23,178,175
84,701,737
18,094,810
178,584,503
304,559,225
2,153,279,193

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

14,454,394
50,799,026
18,094,810
115,704,704
199,052,934
1,310,244,872

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

5,967,124

8,844,009

4,224,968

7,073,172

144,476,500
20,468,000
27,596,388
198,508,012
2,351,787,205

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

58,296,500
27,596,388
90,117,856
1,400,362,728

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

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

2552

2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

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

5,008,700

-

-

-

(724,034)

(1,009,355)

(724,034)

(1,009,355)

102,760,809
949,205,956
2,123,490,796
321,234,049
2,444,724,845
4,796,512,050

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

82,000,000
959,115,216
2,107,630,547
2,107,630,547
3,507,993,275

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

-

-

-

-

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 820,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนซื้อคืน
ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย
2.2
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น
10
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
19
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

2552

2551

6,869,623,598
62,611,824
6,932,235,422

9,522,358,898
77,204,288
9,599,563,186

5,853,250,167
158,700,577
33,446,528
6,045,397,272

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

5,681,387,364
422,416,536
122,594,899
132,584,582
6,358,983,381
573,252,041
(56,976,636)
516,275,405
(111,397,414)
404,877,991

8,133,440,061
505,571,030
139,011,132
130,539,333
8,908,561,556
691,001,630
(87,279,731)
603,721,899
(144,579,865)
459,142,034

5,138,447,461
279,528,858
60,694,132
86,736,788
5,565,407,239
479,990,033
(21,283,679)
458,706,354
(57,997,512)
400,708,842

7,836,173,835
335,529,196
58,291,871
85,380,810
8,315,375,712
361,754,825
(50,241,045)
311,513,780
(15,276,274)
296,237,506

358,331,359

354,239,482

400,708,842

296,237,506

46,546,632
404,877,991

104,902,552
459,142,034

0.44

0.43

0.49

0.36

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 2552 และ 2551

2552

2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

516,275,405

603,721,899

458,706,354

311,513,780

185,890,929
(8,978,665)
(256,417)
5,838,568
7,776,167
-

158,937,889
10,201,719
4,615,785
(1,148,613)
8,092,802
-

55,859,454
(10,288,805)
(49,492)
7,776,167
(158,700,577)

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

(4,529,176)
295,478
52,659,784

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

(1,478,141)
(377,688)
18,147,116

302,941
227,062
47,037,018

754,972,073

882,580,157

369,594,388

225,171,335

(867,337)
51,837,816
6,632,847
30,928,065
(2,412,043)

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

42,487
57,010,970
(39,298,930)
10,163,775
149,894

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

(149,138,109)
33,264,140
725,217,452
(56,067,228)
(98,168,929)
570,981,295

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

60,014,509
(165,376,825)
54,037,854
346,338,122
(21,141,571)
(43,543,118)
281,653,433

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

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย(โอนกลับ)
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
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําเพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจายแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูยมื ระยะสั้นและเงินทดรองรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินเพิ่มทุนรับจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
ซื้ออาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
ซื้ออุปกรณตามสัญญาเชาทางการเงิน
โอนตนกลาปาลมไปบัญชีสินคาคงเหลือ
โอนคอมพิวเตอรซอฟทแวรไปบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2551

(6,000,000)

-

-

-

183,248
(441,366,685)
6,835,966
(698,654)
(441,046,125)

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

397,154
(174,981,150)
158,700,577
(288,191,820)
2,427,014
5,700,000
(346,154)
(296,294,379)

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

56,000,079

(107,000,061)

79,000,000

(274,000,000)

(24,867,111)
(3,592,595)
98,296,500
(79,957,000)
18,850
(232,574,070)
(186,675,347)
(56,740,177)
263,158,111
206,417,934

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

31,973
(2,696,340)
98,296,500
(164,018,016)
10,614,117
(4,026,829)
114,768,029
110,741,200

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

32,961,497
1,111,920
10,865,065
1,061,000

15,210,695
5,930,087
14,369,363
-

3,271,921
1,061,000

5,619,239
4,440,318
-

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)

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

25

ทุนที่ออกจําหนาย
สวนเกิน
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ
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
(1,154,519)
102,428,597
482,967,125 1,651,480,568
327,317,241

รวม
1,978,797,809

-

-

-

145,164
145,164
145,164
-

-

354,239,482
354,239,482
(81,999,798)

145,164
145,164
354,239,482
354,384,646
(81,999,798)

104,902,552
104,902,552
(87,599,601)

145,164
145,164
459,142,034
459,287,198
(169,599,399)

820,000,000

241,970,265

5,269,100

(1,009,355)

2,068
102,430,665

(2,068)
755,204,741

1,923,865,416

3,188,798
347,808,990

3,188,798
2,271,674,406

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
25
ซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทยอย
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรสะสม
สวนเกินทุนจาก สวนต่ํากวาทุน
การเปลี่ยนแปลง
จากการ
จัดสรรแลว รวม
สวนของผูถือหุน
สวนเกินทุน สัดสวนการถือหุน เปลี่ยนแปลง
สํารอง
ยังไมได
สวนของผูถือหุน
สวนนอย
หุนซื้อคืน
ในบริษัทยอย มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย
จัดสรร
บริษัทใหญ
ของบริษัทยอย
5,269,100
(1,009,355)
102,430,665
755,204,741 1,923,865,416
347,808,990

รวม
2,271,674,406

-

-

-

5,008,700

285,321
285,321
285,321
-

-

358,331,359
358,331,359
(164,000,000)
-

285,321
285,321
358,331,359
358,616,680
(164,000,000)
5,008,700

46,546,632
46,546,632
(68,131,723)
(5,008,700)

285,321
285,321
404,877,991
405,163,312
(232,131,723)
-

820,000,000

241,970,265

5,269,100

5,008,700

(724,034)

330,144
102,760,809

(330,144)
949,205,956

2,123,490,796

18,850
321,234,049

18,850
2,444,724,845

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
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
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายไดท่รี ับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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
(1,009,355)
82,000,000
722,406,374

5,269,100

285,321
285,321
285,321
(724,034)

82,000,000

400,708,842
400,708,842
(164,000,000)
959,115,216

รวม
1,870,636,384

285,321
285,321
400,708,842
400,994,163
(164,000,000)
2,107,630,547

บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯมีบริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนผูถอื หุน
ใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่
947/155 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
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)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
2552
รอยละ

2551
รอยละ

รอยละของสินทรัพยที่
รวมอยูในสินทรัพย
รวม ณ วันที่
31 ธันวาคม

รอยละของรายไดที่
รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2552
รอยละ

2552
รอยละ

2551
รอยละ

2551
รอยละ

ประกอบธุรกิจการทําสวนปาลม
น้ํามันและผลิตน้ํามันปาลมดิบ

ไทย

69.96

69.96

21

23

1

2

ประกอบธุรกิจผลิตและจัด
จําหนายผักและผลไมแปรรูป
และเครื่องดื่มบรรจุกระปอง

ไทย

98.00

97.01

29

30

14

10

1

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

79

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
2552
2551
รอยละ
รอยละ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ยูเนี่ยน ฟรอสท จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอยของบริษัทฯ) มีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนของบริษัทโดยเสนอขายหุนสามัญจํานวน 600,000 หุนใหแกผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ
100 บาท รวมเปนเงิน 60 ลานบาท ซึ่งบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุนเพิ่มทุน
ของบริษัทยอยดังกลาวทั้งจํานวน และไดชําระเงินเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 การซื้อหุน
ดังกลาวทําใหสัดสวนเงินลงทุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
รอยละ 21 จากรอยละ 58 เปนรอยละ 79 บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) ไดบันทึกสวน
ของมูลคาตามบัญชีสุทธิของบริษัทยอยตามสัดสวนเงินลงทุนเพิ่มที่สูงกวาราคาทุนจํานวน 5.0
ลานบาท ไวในบัญชีสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยในงบดุล
ข)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
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ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

จ)

สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ที่ไมไดเปนของบริษัทฯและแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวนของ
ผูถือหุนในงบดุลรวม

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน
3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การอางอิง
เลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และฉบับที่ 16/2552 ใหใชมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิ างการบัญชีที่มีผลบังคับใชใน
ปปจจุบัน
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
(ปรับปรุง 2550)
ดําเนินงานที่ยกเลิก
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝาย
บริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550)
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินสําหรับปปจจุบัน
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3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2555

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได
ฝ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯได ป ระเมิ น แล ว เห็ น ว า มาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ ที่ 20 และฉบั บ ที่ 40 ไม
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกํ าหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเ กิน 3 เดือ นนับจากวันที่ ได 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
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับ แลว แต ร าคาใดจะต่ํ า กว า ราคาทุ น ดัง กลา วรวมถึงตน ทุน ในการผลิต ทั้ง หมดและคา โสหุ ย
โรงงาน
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและสินคาลาสมัยจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกา ลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อม
คุณภาพ
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่ง
จําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ค)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทํา
การสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจาก
มูลคาสินทรัพยสุทธิ
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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

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

-

ตามอายุของสัญญาลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู ณ วันที่ไดสิทธิ
(ประมาณ 29 ป)

คอมพิวเตอรซอฟทแวร

-

5 ป

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
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4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.12 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปน สั ญญาเชาการเงิน สั ญญาเชาการเงินจะบัน ทึก เปนรายจ ายฝายทุ นด วยมูลคายุ ติธรรมของ
สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํา
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ยังคงอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานสุทธิจาก
สิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของ
สัญญาเชานั้น คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชนเบี้ยปรับ
ที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.13 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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4.14 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอย
คา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุน
จากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
นั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ
และบริ ษัทยอ ยประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตที่กิ จ การคาดวา จะไดรับ จากสิน ทรัพ ยและ
คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงใน
สภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่
กําลั งพิ จารณาอยู ในการประเมิน มูลคายุติธรรมหัก ตน ทุ นในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอ ยใช
แบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการ
สามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับ
ผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวารายการขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูในงวดกอนไดหมดไป
หรือลดลงหรือไม หากมีขอบงชี้ดังกลาวบริษัทฯและบริษัทยอยตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพยนั้น และกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูในงวดกอน
4.15 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนทั้งหมด หากราคา
ขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุน
ซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนําผลตางหักจาก
สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไรสะสม
4.16 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
นอกจากนี้ บริษัทฯไดบันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงาน ซึ่งประมาณขึ้นโดยฝายบริหารโดย
คํานึงถึงอายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่พนักงานจะไดรับ
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4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นได
อยางนาเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.19 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรง
ตามอายุของสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเปนรายได/คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง
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
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยม ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง
ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวย
ของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ
ผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ในการประมาณสํารองผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
ในการประมาณค า ใช จ ายที่ค าดว า 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
2552
2551
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
ขายสินคา
ขายคอมพิวเตอรซอฟทแวร
คาเชารับ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาธรรมเนียมการ
ค้ําประกันรับ
เงินปนผลรับ
สวนลดจากการจายคาสินคา
กอนถึงกําหนดชําระ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2552
2551

-

-

755.0
499.7
0.1
5.7
2.1
1.1
1.0

-

-

158.7
0.3

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา
24.1
ซื้อสินคาและบริการ
0.1

18.5
0.4

0.1
-

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา
และการกูยืม

1,141.0
502.4
1.0
2.1
2.3

ราคาตลาด ณ วันที่ทําสัญญาขาย
ราคาตลาดหักกําไรสวนเพิ่มคงที่
ราคาตลาด
ราคาตามบัญชี
ราคาตลาด
อัตรารอยละ 2.40 - 2.95 ตอป
อัตรารอยละ 1.5 ตอปของวงเงิน
สินเชื่อ
204.0 ตามอัตราที่ประกาศจาย
1.0 อัตรารอยละ 2.60 - 4.80 ตอปของ
จํานวนเงินที่เรียกเก็บกอนถึง
กําหนดชําระ
0.3 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
0.3 ราคาตลาด
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
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

-

-

8,975
8,975

9,468
9,468

2,379,954
1,426,414
452,280
4,258,648
4,258,648
(452,280)
3,806,368

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

10,996
10,996
19,971
19,971

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

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

-

-

-

156,886
3,018
159,904

392,840
892
393,732

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
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
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

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

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

29,738
29,738
189,642

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

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

189,642
-

586,796
-

189,642

586,796

- 34,667,654
- 77,499,492
- 112,167,146
- 112,167,146

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

-

รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ล่ําสูง โฮลดิ้ง จํากัด
รวมเงินกูยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

-

183,248

25,000,000
25,000,000

-

-
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
เงินทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
รวมเงินทดรองรับ - บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ล่ําสูง เอ็ดดิเบล ออยส เอชดีเอ็น บีเอชดี
ล่ําสูง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด
รวมเงินทดรองรับ - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินทดรองรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

22,018
22,018

67,196
67,196

6,759
133,204
139,963
139,963

7,074
7,074
7,074

77,151
77,151
99,169

67,196

139,963

25,007,074

99,169

67,196

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันของบริษัทยอยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวง
ถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป บริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางจาก
เงินใหกูยืมขางตนตั้งแตวันที่ศาลลมละลายกลางไดรับคําฟองในคดีลมละลายที่บริษัทยอยไดยื่นฟอง
บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว ปจจุบัน คดีดังกลาวยังอยูในขั้นตอนพิทักษทรัพย
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
หัก: จายชําระระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
25,000,000
(25,000,000)
-

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
THBFIX บวกอัตราคงที่ตอป
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและ
ผูบริหารเปนจํานวนเงิน 132.6 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 86.7 ลานบาท) (2551: 130.5 ลานบาท
เฉพาะของบริษัทฯ: 85.4 ลานบาท)
ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
26.4
7.

ลูกหนี้การคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระได
ดังนี้
งบการเงินรวม
2552
2551
อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
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
2552
2551

3,795,372

2,886,041

8,975

9,468

10,996
452,280
4,258,648
(452,280)
3,806,368

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

10,996
19,971
19,971

52,990
62,458
62,458

37,964,276
12,790,990
742,757,807

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

37,964,276
7,711,838
678,932,935

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

102,153,813
2,214,204
802,249
18,223,809
916,907,148
(33,233,086)
883,674,062
887,480,430

115,115,407 77,504,715 71,658,041
2,062,366
1,802,934
70,807
1,892,350
839,869
1,891,873
20,312,510
682,966
3,021,919
969,437,320 805,439,533 862,435,901
(43,085,562) (8,929,313) (19,218,118)
926,351,758 796,510,220 843,217,783
929,290,789 796,530,191 843,280,241
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8. สินคาคงเหลือ
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
วัสดุสิ้นเปลืองและ
อะไหล
รวม

2552
615,770,433
304,804,624
120,075,710
1,148,061

2551
559,095,513
328,261,319
85,424,225
37,699,526

107,684,851 134,770,878
1,149,483,679 1,145,251,461

งบการเงินรวม
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ลดราคาทุนลงใหเทากับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาเสื่อมคุณภาพ
2552
2551
2552
2551
2552
2551
(1,502,022) (6,776,893) (8,919,070) (4,839,825) 605,349,341 547,478,795
- 304,804,624 328,261,319
(1,140,942)
(982,811) 118,934,768 84,441,414
1,148,061 37,699,526
(1,502,022)

(6,776,893)

(3,002,345)
(13,062,357)

(2,221,267) 104,682,506 132,549,611
(8,043,903) 1,134,919,300 1,130,430,665
(หนวย: บาท)

2552
140,768,742
304,474,128
79,581,168
1,148,061

2551
87,370,772
324,187,901
29,994,717
37,699,526

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ลดราคาทุนลงใหเทากับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
สินคาเสื่อมคุณภาพ
2552
2551
2552
2551
(264,259)
(514,947)
-

31,508,105
557,480,204

38,928,358
518,181,274

(264,259)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
วัสดุสิ้นเปลืองและ
อะไหล
รวม

9.

(514,947)

(1,476,151)
(1,476,151)

-

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2552
2551
140,504,483 86,855,825
304,474,128 324,187,901
79,581,168 29,994,717
1,148,061 37,699,526

(1,274,955) 30,031,954
(1,274,955) 555,739,794

37,653,403
516,391,372

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัท

ทุนเรียกชําระแลว
2552
2551

บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 324,050,000
บริษัท อาหารสากล จํากัด
525,000,000
(มหาชน)
รวม
หัก: คาเผื่อการดอยคาของมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

สัดสวนเงินลงทุน
2552
2551
รอยละ
รอยละ

ราคาทุน
2552

2551

(หนวย: บาท)
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ
ระหวางป
2552
2551

324,050,000

69.96

69.96

748,343,849

748,343,849

158,700,577

204,043,599

350,000,000

98.00

97.01

581,795,481

406,814,331

-

-

1,330,139,330 1,155,158,180
(21,095,880) (21,095,880)
1,309,043,450 1,134,062,300

158,700,577

204,043,599
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เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 32 ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน) มีมติใหแปลงมูลคาหุนของบริษัทจากเดิมหุนสามัญ 32,405,000 หุน มูลคาหุนละ 10
บาท เปนหุนสามัญ 324,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
มูลคาตราไวของหุนสามัญดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) มีมติ
อนุมัติใหจัดสรรหุนในสวนของทุนจดทะเบียนจํานวน 17,500,000 หุน ใหแกผูถือหุนในอัตราสวน 2
หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในมูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินทุนเรียกชําระเพิ่ม 175 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ
ไดซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวตามสัดสวนของบริษัทฯ รวมทั้งซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรร
จากหุนสวนที่เหลือทั้งหมดของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยที่ไมใชสิทธิดังกลาว ทําใหสัดสวน
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.99 จากรอยละ 97.01 เปนรอยละ 98.00 และบริษัทยอยไดจด
ทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) มีมูลคา
ยุติธรรม ซึ่งคํานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดทายของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯถืออยู ณ วันสิ้นงวดเปนจํานวน 1,474 ลานบาท
10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
2552
2551
ตราสารทุน
กองทุนเปดกําไรเพิ่มพูน
กองทุนเปดทีซีเอ็ม หุนทุน
กองทุนเปดเกียรตินาคิน
หุน บมจ. ดาตาแมท
หุน บมจ. แสตนดารดชารเตอร
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425
(724,034)
794,391

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

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425
(724,034)
794,391

1,000,000
300,000
200,000
16,265
2,160
1,518,425
(1,009,355)
509,070
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินระหวาง
การพัฒนา

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2552
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2551
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหวางป
31 ธันวาคม 2552
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552

ตนทุนสิทธิการ
ใชที่ดินปา
เครื่องจักรและ
สงวนและการ
อาคาร
อุปกรณโรงงาน
และสวน
พัฒนาสวน
และระบบ
ปาลมน้ํามัน ปรับปรุงอาคาร บําบัดน้ําเสีย

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวาง
ติดตั้ง

289,032,252 3,851,389,412
412,538,007
459,888,523
235,144
340,884
(1,545)
(32,457,283)
(246,720,355)
(11,926,065)
455,083,503 4,267,235,471

รวม

242,557,631
84,752
(35,588)
49,700
242,656,495

76,475,756
76,475,756

450,684,037
(206,292)
55,236,146
505,713,891

778,639,550 1,725,300,395
1,348,153
18,066,344
14,041
91,472
(130,566)
(6,947,817)
25,994,873
153,178,814
805,866,051 1,889,689,208

95,326,837
4,859,277
101
(2,599,890)
240,101
97,826,426

193,372,954
22,991,990
126
(22,535,585)
94,656
193,924,141

-

-

259,395,543
19,997,994
(113,029)
279,280,508

408,520,166
992,711,354
34,774,759
106,189,066
(130,525)
(5,512,148)
443,164,400 1,093,388,272

84,346,164
4,789,269
(2,597,804)
86,537,629

149,109,566
13,580,553
(21,796,987)
140,893,132

-

1,894,082,793
179,331,641
(30,150,493)
2,043,263,941

14,487,948
150,330
14,638,278

-

8,661
8,661

-

1,926,317
1,926,317

673,433
(673,432)
1

-

-

17,087,698
(514,441)
16,573,257

228,069,683
228,018,217

76,475,756
76,475,756

191,288,494
226,424,722

370,119,384
362,701,651

730,662,724
794,374,619

10,307,240
11,288,796

44,263,388
53,031,009

289,032,252
455,083,503

1,940,218,921
2,207,398,273

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2551 (135 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2552 (161.ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

154,385,830
179,331,641
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
อาคารและสวน อุปกรณโรงงาน ติดตั้งและ
และระบบบําบัด
อุปกรณ
ปรับปรุง
อาคาร
น้ําเสีย
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2552
คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
งานระหวาง
กอสรางและ
เครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

รวม

27,938,625
27,938,625

249,520,710
1,231,726
2,400,000
253,152,436

740,013,545
7,294,873
(3,209,563)
39,473,686
783,572,541

32,870,290
1,001,601
(236,203)
35,911
33,671,599

42,962,201
4,887,257
(5,630,800)
42,218,658

-

175,485,771
9,437,378
184,923,149

481,926,026
39,599,984
(2,261,194)
519,264,816

29,720,636
1,169,714
(235,703)
30,654,647

27,409,332
4,452,145
(5,630,796)
26,230,681

-

714,541,765
54,659,221
(8,127,693)
761,073,293

-

-

1,926,317
1,926,317

-

-

-

1,926,317
1,926,317

27,938,625
27,938,625

74,034,939
68,229,287

256,161,202
262,381,408

3,149,654
3,016,952

15,552,869
15,987,977

111,647,038
340,105,486

488,484,327
717,659,735

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2551 (41 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
2552 (42 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

111,647,038 1,204,952,409
271,429,045
285,844,502
(9,076,566)
(42,970,597)
(1,061,000)
340,105,486 1,480,659,345

52,843,876
54,659,221
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บริษัทยอยแหงหนึ่งมีพื้นที่ใชประโยชนรวมทั้งสิ้นประมาณ 23,359 ไร โดยมีโฉนดที่ดินและเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (น.ส. 3ก และ น.ส. 3) รวมพื้นที่ประมาณ 10,161 ไร สวนที่เหลือบริษัทยอย
ดังกลาวไดรับโอนการครอบครองมาและกําลังอยูในระหวางการดําเนินการใหไดมาซึ่งเอกสารแสดง
สิทธิตามกฎหมาย
ในระหวางป 2552 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคารและ
ติดตั้งเครื่องจักร จํานวน 0.3 ลานบาท ตนทุนการกูยืมนี้เกิดจากเงินกูที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปแต
บริษัทยอยไดนํามาใชในโครงการนี้ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูดังกลาวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 2.48 - 4.47 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชา
ทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 9.7 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ 7.1 ลานบาท)
บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่ดินระหวางการพัฒนาและเครื่องจักรสวนใหญไปค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนประมาณ 936 ลานบาท (2551: 889 ลาน
บาท) เฉพาะของบริษัทฯ: 332 ลานบาท (2551: 315 ลานบาท)
12. สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน
บริษัทยอยไดนําที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานจํานวน 5 ลานบาทไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่
ไดรับจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานเปน
จํานวน 6 ลานบาท
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
คอมพิวเตอร
ซอฟแวร

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร
ซอฟแวร
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
46,504,677
ซื้อเพิ่ม
698,654
โอนเขา
1,061,000
จําหนายระหวางงวด
31 ธันวาคม 2552
48,264,331
คาตัดจําหนายสะสม
31 ธันวาคม 2551
32,027,675
คาตัดจําหนายสําหรับป
5,434,225
31 ธันวาคม 2552
37,461,900
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
14,477,002
31 ธันวาคม 2552
10,802,431
คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
2551
2552

ลิขสิทธิ์

รวม

10,764,200
10,764,200

57,268,877
698,654
1,061,000
59,028,531

27,076,880
346,154
1,061,000
(5,700,000)
22,784,034

248,883
373,325
622,208

32,276,558
5,807,550
38,084,108

16,939,177
1,200,233
18,139,410

10,515,317
10,141,992

24,992,319
20,944,423

10,137,703
4,644,624

4,552,059
5,807,550

678,262
1,200,233

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

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
2552
2551
MOR
MOR
1.90 - 3.20 3.07 - 7.25

งบการเงินรวม
2552
2551
79
1,523,000,000 1,467,000,000
1,523,000,079 1,467,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
815,000,000 736,000,000
815,000,000 736,000,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการค้ําประกัน
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15. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
สุทธิ
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

งบการเงินรวม
2552
2551
10,437,688 13,417,804
(691,953) (1,191,394)
9,745,735 12,226,410
(3,778,611) (3,382,401)
5,967,124

8,844,009

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
7,555,685 10,724,969
(482,513)
(955,457)
7,073,172
9,769,512
(2,848,204) (2,696,340)
4,224,968

7,073,172

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชาอุปกรณใชในการดําเนินงาน
ของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4
ป ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชา
การเงินดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
1 - 5 ป
รวม
ไมเกิน 1 ป
4.2
6.2
10.4
(0.4)
(0.3)
(0.7)
3.8
5.9
9.7
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมเกิน 1 ป
1 - 5 ป
รวม
3.2
4.4
7.6
(0.3)
(0.2)
(0.5)
2.9
4.2
7.1
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16. เงินกูยืมระยะยาว
วงเงินกู

งบการเงินรวม
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

การชําระคืนเงินกู

(หนวย: ลานบาท)
หลักประกันเงินกูยืม

บริษัทฯ
1

98.29

-

98.29

-

THBFIX บวกอัตราคงที่

ผอนชําระคืนทุก 3 เดือน เริ่มเดือน
ไมมีหลักประกัน
มีนาคม 2553 รวมผอนชําระ 17 งวด

98.29

-

98.29

-

-

28.50

-

-

ปที่ 1 - 2: MLR หัก อัตราคงที่
ปที่เหลือ: MLR

-

-

THBFIX 3 เดือนบวกอัตราคงที่

12.26

-

-

5.12

10.26

-

-

2 (4)

3.94

10.59

-

-

2 (5)

1.21

2.84

-

-

ผอนชําระคืนทุกเดือนเดือนละ
2.78 ลานบาทเริ่มเดือนตุลาคม
2545
ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2549
รวมผอนชําระ 20 งวด
ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2549
รวมผอนชําระ 18 งวด
ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2550
รวมผอนชําระ 18 งวด
ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2550
รวมผอนชําระ 15 งวด
ผอนชําระคืนทุก 3 เดือนเริ่มป 2550
รวม ผอนชําระ 14 งวด

2 (1)

6.08

12.16

2 (2)

6.05

2 (3)

22.40

76.61

-

-

รวมเงินกูยืมระยะยาว - บริษัทฯ
บริษัทยอย
บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน)
1

รวมเงินกูยืมระยะยาว - บริษัทยอย

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและจํานําเครื่องจักร
ค้ําประกันโดยบริษัทใหญ

24

วงเงินกู
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท จํากัด
1

งบการเงินรวม
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

55.96

70.00

-

-

2

58.30

70.00

-

-

รวมเงินกูยืมระยะยาว - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

114.26
234.95
(90.47)

140.00
216.61
(102.35)

98.29
(40.00)

-

144.48

114.26

58.29

-

รวมเงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

อัตราคงที่ (2551: THBFIX บวก
อัตราคงที่)
อัตราคงที่ (2551: THBFIX บวก
อัตราคงที่)

การชําระคืนเงินกู

ผอนชําระคืนทุกเดือนเดือนละ 1.17
ลานบาทเริ่มเดือนมกราคม 2552
ผอนชําระคืนทุกเดือนเดือนละ 1.17
ลานบาทเริ่มเดือนมีนาคม 2552

(หนวย: ลานบาท)
หลักประกันเงินกูยืม

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและจํานําเครื่องจักร
จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางและจํานําเครื่องจักร

25

บริษัทที่เกี่ยวของกันมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ทํากับธนาคารผูใหกูแหงหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลา
ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2557 โดยบริษัทที่เกี่ยวของกันตกลงที่จะเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยของวงเงินกู 140 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกอัตราคงที่ตอป เปนอัตราดอกเบี้ย
คงที่ตอปรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแสดงไวในหมายเหตุ 27.1
ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน
เงื่อนไขการจายเงินปนผล อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ และการดํารงอัตราสวนทาง
การเงินบางประการ เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทาง
การเงิน และยังไมสามารถเจรจากับธนาคารผูใหกูเพื่อขอผอนปรนเงื่อนไขดังกลาว เนื่องจากธนาคาร
ผูใหกูตองใชงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
เพื่อพิจารณาผอนปรนเงื่อนไขดังกลาว แตในทางปฏิบัติผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบและเสนอ
รายงานตองบการเงินดังกลาวไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 1 บริษัทยอยจึงตองจัดประเภทเงินกูยืมทั้งจํานวนรวมทั้งที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป
เปนหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวน ตอมาในระหวางป 2552 บริษัทยอยไดรับการผอนปรนเงื่อนไขเรื่อง
การดํารงอัตราสวนทางการเงินตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากธนาคาร
ผูใหกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยจึงจัดประเภทเงินกูยืมตามเงื่อนไขการชําระเงินในสัญญา
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 2552 บริษัทฯ
บันทึกสํารองโครงการเงินบําเหน็จพนักงานเปนจํานวน 9.6 ลานบาท (2551: 8.4 ลานบาท) และบริษัทฯ
ไดจายเงินบําเหน็จเปนจํานวน 1.8 ลานบาท (2551: 0.3 ลานบาท)
19. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กํา ไรสุท ธิ ป ระจํ าป ส ว นหนึ่ง ไวเ ปน ทุน สํ า รองตามกฎหมายไม น อ ยกวา ร อยละห า ของกํ า ไรสุท ธิ
ประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
20. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ
งานระหวางทํา
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาขนสง
คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา
คาสงเสริมการขาย
คาเชาจาย
ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2552
2551
2552
2551
5,118,707,138 6,329,385,307 4,352,533,625 6,991,798,306
(33,218,225) (45,034,318) (33,684,197)

(2,032,986)

582,503,206
185,890,929
130,213,168
67,776,773
64,331,496
28,566,485

615,165,868
158,937,889
167,071,781
57,844,122
107,103,408
12,788,701

257,354,132
55,859,454
79,077,587
22,940,424
55,420,532
7,146,990

248,544,226
53,522,138
93,572,968
19,447,746
99,338,737
2,213,120

5,764,381

19,508,021

-

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

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลม (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนสิงหาคม 2549)
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบและน้ํามันมะพราวดิบ (สิ้นสุด
สิทธิประโยชนเดือนพฤศจิกายน 2551)
ผลิตเนยเทียมหรือไขมันผสม
ผลิตน้ํามันปาลมดิบ (เริ่มใชสิทธิประโยชนเดือนมิถุนายน 2552)
ผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์ (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)

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

สําหรับกิจการ
ผลิตน้ํามันจากเมล็ดในปาลมดิบ (สิ้นสุดสิทธิประโยชนเดือนมีนาคม 2549)
สกัดน้ํามันปาลมดิบและเมล็ดในปาลมอบแหง (เริ่มใชสิทธิประโยชนเดือน
มกราคม 2552)
ผลิตพืชผักผลไม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตพืชผักผลไมบรรจุภาชนะผนึกและเตาเจี้ยว (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
ผลิตพืชผักผลไมแชแข็ง (ยังไมเริ่มใชสทิ ธิประโยชน)
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)

กิจการรวมคา
บัตรสงเสริมเลขที่
1262(2)/2550

สําหรับกิจการ
ผลิตเมล็ดพันธุปาลม (ยังไมเริ่มใชสิทธิประโยชน)
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สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ (ยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่
1292(2)/2547, 1815(2)/2549, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547 และ 1262(2)/2550
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลาแปดป นับแต
วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ)
นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมในอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (ทุกบัตรยกเวนบัตรสงเสริมเลขที่ 1292(2)/2547, 1815(2)/2549, 1013(9)/2551,
1043(2)/2548), 2088(2)/2547, 2121(2)/2547, 2112(5)/2547, 1262(2)/2550 และ 2093(2)/2550)
รายไดของบริษัทฯสําหรับป 2552 และ 2551 จําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและ
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไวดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการ
ที่ไดรบั
การสงเสริม
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายใน
ประเทศ
รายไดจากการสงออก
รวมรายไดจากการขาย

2552
กิจการที่
ไมไดรบั
การสงเสริม

รวม

485,751,544 5,178,536,507 5,664,288,051
1,035,167 187,926,949 188,962,116
486,786,711 5,366,463,456 5,853,250,167

กิจการ
ที่ไดรบั
การสงเสริม

2551
กิจการที่
ไมไดรบั
การสงเสริม

578,301,585
32,239,316
610,540,901

7,470,033,824 8,048,335,409
355,199,290 387,438,606
7,825,233,114 8,435,774,015

รวม

22. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป
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23. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลม และ (2)
ผลิตและจัดจําหนายผักและผลไมแปรรูป และดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือ
ประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สวนงานผลิตและจําหนาย
ผักและ
ผลไม
น้ํามัน
ปาลม
แปรรูป
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนของผูถือหุนสวนนอย

รวม

รายการตัด
บัญชี
ระหวางกัน

5,343
755
6,098

1,526
500
2,026

6,869
1,255
8,124

(1,255)
(1,255)

912

280

1,192

(4)

กําไรสุทธิสําหรับป

งบการเงินรวม
2552
2551
6,869
9,522
6,869
9,522
1,188

1,389

63
(422)
(123)
(133)
(57)
(111)
(47)
358

77
(505)
(139)
(131)
(87)
(145)
(105)
354

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

1,554
2,978
4,532

653
58
779
1,490

รวม
2,207
58
3,757
6,022

รายการตัด
บัญชี
ระหวางกัน
(1,226)
(1,226)

งบการเงินรวม
2552
2551
2,207
1,940
58
65
2,531
2,653
4,796
4,658

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 6
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24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ทฯ บริ ษั ทย อยและพนั ก งานไดรว มกั น จัด ตั้ง กองทุ น สํ า รองเลี้ย 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 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 9.4 ลาน
บาท (2551: 7.7 ลานบาท) เฉพาะของบริษัทฯจํานวนเงินประมาณ 5.2 ลานบาท (2551: 4.6 ลานบาท)
25. เงินปนผลจาย
ในระหวางป 2552 และ 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินปนผลจายดังนี้

บริษัทฯ
สําหรับป 2552
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2551

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2552

164,000,000

0.20

164,000,000

0.20

81,999,798

0.10

81,999,798

0.10

รวมเงินปนผลสําหรับป 2552
สําหรับป 2551
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2550
รวมเงินปนผลสําหรับป 2551

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจาย
ตอหุน

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2551
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บริษัทยอย
สําหรับป 2552
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2551
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนของป 2552
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายนของป 2552
รวมเงินปนผลสําหรับป 2552
สําหรับป 2551
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2550
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนของป 2551
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายนของป 2551
รวมเงินปนผลสําหรับป 2551

(หนวย: บาท)
เงินปนผลจาย
ตอหุน
(โดยเทียบเปน
หุนมูลคาหุนละ
1 บาท)

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2552
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2552

129,619,200

0.40

64,808,600

0.20

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

32,404,500

0.10

226,832,300

0.70

97,214,400

0.30

129,619,200

0.40

64,809,600

0.20

291,643,200

0.90

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 28 เมษายน 2551
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนจากการทําสัญญาและออก
ใบสั่งซื้ออุปกรณรวมทั้งบริการตาง ๆ ที่จะตองชําระในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 32.4 ลานบาท
และ 0.1 ลานยูโร (เฉพาะของบริษัทฯ: 23.7 ลานบาทและ 0.1 ลานยูโร)
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26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษั ท ฯและบริษั ทย อ ยได เ ขา ทํา สัญ ญาเช าดํา เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเช า อาคาร อุ ป กรณ แ ละ
ยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่
บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
1 ถึง 5 ป

3.6
7.8

26.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
กิจการที่ควบคุมรวมกันของบริษัทยอยมีภาระผูกพันกับผูถือหุนตางประเทศที่จะตองจายคาลิขสิทธิ์ใน
เครื่องหมายการคาเพื่อการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันเปนรอยละของยอดขายสุทธิรายป
ของผลิตภัณฑตามที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ กิจการที่ควบคุมรวมกันและผูถือหุนดังกลาวตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญา
26.4 การค้ําประกัน
(1) บริษัทฯมีภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารใหแกบริษัทยอย ในวงเงิน 60 ลานบาท
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 20.4 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผู ก พั นทางปฏิบัติบ างประการตามปกติ ธุรกิจของบริษั ท ฯและบริ ษัทยอย ซึ่งประกอบดว ย
หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้ในประเทศจํานวน 1.9 ลานบาท
และเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่นๆ จํานวน 18.5 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ค้ําประกัน
การใชไฟฟาและอื่นๆจํานวน 9.5 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 ในเดือนกันยายน 2549 ศาลแพง
พิพากษาใหบริษัทฯชําระเงินคาไฟฟายอนหลังของเดือนพฤศจิกายน 2546 จํานวนประมาณ 0.5
ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใหกับการไฟฟา อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดฟองแยงกลับขอเรียกเงินตาม
หนั งสื อค้ํ าประกัน ดัง กลา วคืน จากการไฟฟ า นครหลวง เนื่อ งจากบริษัท ฯมิ ไ ดคางชํา ระค า
กระแสไฟฟากับการไฟฟานครหลวงตามสัญญาค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร แตเปนการเรียก
เก็บเพิ่มยอนหลัง ในเดือนตุลาคม 2549 ศาลแพงพิพากษาใหการไฟฟาคืนเงินประกันจํานวน
ประมาณ 2.9 ลานบาทพรอมดอกเบี้ยใหกับบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองคดีอยูในขั้นตอนการ
อุทธรณในศาลอุทธรณ
(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 บริษัทยอยแหงหนึ่ งไดเขารวมประชุมกั บคณะทํางานพิจารณา
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 อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 บริษัทฯไดรับหนังสือจาก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีแจงใหบริษัทยอยออกจากที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่
ประมาณ 133 ไร พร อมรื้อถอนสิ่งปลูกสรางภายใน 30 วั น นั บแตได รั บหนั งสือฉบั บดั งกลาว
เนื่องจากบริษัทยอยไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินดังกลาว ซึ่งราคาทุนของที่ดินและมูลคาสุทธิคงเหลือ
ตามบัญชีของตนทุนการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันบนที่ดินดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 0.2 ลานบาท
บริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยสําหรับตนทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552
สว นที่ ดิ น ในเขตป าจํา แนก ป จ จุบัน บริษัท ฯกําลังอยูร ะหว างการเจรจากับ หนว ยราชการที่
เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสําหรับที่ดินดังกลาว
(4) ในป 2551 บริ ษั ท ที่เ กี่ย วขอ งกั น ได รับ หนั ง สื อ แจง จากสํ า นัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมาจัดทําบันทึกรับทราบและยินยอมการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548
พรอมทั้งยื่นคําขออนุญาตเก็บหาของปาตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 และชําระเงินคาภาคหลวงในอัตรารอยละ 10 ของราคาตลาดและคาบํารุงปาในอัตรา
2 เทาของคาภาคหลวง เมื่อเก็บเกี่ยวผลปาลมน้ํามันที่ไดปลูกขึ้น
เมื่ อวั น ที่ 6 สิ งหาคม 2552 บริษัทที่เ กี่ย วของกัน ไดเ ขาทําบัน ทึก รับรองยิน ยอมปฏิ บัติตาม
เงื่อนไขของระเบียบกรมปาไมดังกลาว และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 บริษัทที่เกี่ยวของกันได
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปาในเขตปาสงวนแหงชาติแลว ซึ่งขณะนี้ยังอยูในระหวาง
การดําเนินการของหนวยราชการที่เกี่ยวของ
27

เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
32 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ
และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การ
ใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของ
ลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสีย
จากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เงิ น ฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตาม
ไมมีอัตรา
ภายใน 1 ป มากกวา 1-4 ป อัตราตลาด
ดอกเบี้ย
(ลานบาท)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากประจํา
ธนาคาร
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคา
หนี้สินตามสัญญาเชา
ทางการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

-

-

202

4

206

0.25-1.13

6
6

-

202

887
891

6
887
1,099

0.50-1.13
-

-

-

1,523
-

203

1,523
203

4
28

6
86

120

-

10
234

32

92

1,643

203

1,970

1.90-3.20 และ MOR+
อัตราคงที่ตอป
3.31-6.20
MLR, THBFIX
+ อัตราคงที่ตอป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทที่เกี่ยวของกันมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)
คงเหลือดังนี้
วันที่มีผลบังคับ
ตามสัญญา
30 ธันวาคม 2550

วันที่ครบกําหนด
ของสัญญา

มูลคาตาม
สัญญา
(ลานบาท)
28 กุมภาพันธ 2557
114.26

อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญาเงินกู
(รอยละตอป)
THBFIX บวกอัตราคงที่

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
อัตราคงที่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เหรียญสิงคโปร
เยน

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
2.1
0.3
-

หนี้สินทาง
การเงิน
(ลาน)
0.8
2.3
1.3

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
33.369
47.793
23.729
0.362

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ
ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

จํานวนที่ขาย
(ลาน)
1.8
0.5

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาจํานวนที่ขาย
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
33.25 - 33.46
49.54 - 50.06
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27.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะ
สั้น และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่
เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีกําไรที่ยังไมรับรูจากการปรับมูลคาสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาใหเปนมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงินประมาณ 0.8 ลานบาท และมีขาดทุนที่ยังไม
รับรูจากการปรับมูลคาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหเปนมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงินประมาณ
5.2 ลานบาท
28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสราง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.96:1 (2551:
1.05:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.66:1 (2551: 0.67:1)
29. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานของป 2552 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นประมาณ
205.0 ลานบาท
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติเสนอจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของป 2552 ใหแก
ผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นประมาณ 64.8 ลานบาท
บริษัทฯและบริษัทยอยจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุมสามัญประจําป
ผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอยตอไป
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30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2551 ใหม เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การจั ด ประเภทรายการบั ญ ชี ใ นป ป จ จุ บั น ซึ่ ง ไม มี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม รายงานไว

งบการเงินรวม
ตามที่เคย
ตามที่จัด
ประเภทใหม รายงานไว
งบดุล
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
งบกําไรขาดทุน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รายไดอื่น

102,353,000

216,613,000

-

-

114,260,000

-

-

-

8,133,440,061 8,153,166,747 7,836,173,835 7,840,573,835
505,571,030 536,058,690 335,529,196 348,211,696
139,011,132 219,400,414 58,291,871 126,590,181
130,539,333
- 85,380,810
77,204,288 77,268,583
-

31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
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