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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 รายงานผูสอบบัญชี   
 
ผูสอบบัญชีของบริษัทคือนางสาวสมศรี ธัญญชีวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1905 บริษัท ไพรซวอ

เตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด 
 
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543, พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545   
 
ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2543, พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 วรรคความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 
2544, วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2545 และวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2546 ตามลําดับระบุวา  

 
“ขาพเจาเห็นวางบการเงิน แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุด

วันเดียวกันของแตละปของบริษัทโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป” 
 
(กรุณาอานรายละเอียดรายงานของผูสอบบัญชีฉบับเต็มในเอกสารแนบ) 

 
งบการเงินระหวางกาลสําหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546   
 
ในการสอบทานงบการเงินระหวางกาลตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน สําหรับไตร

มาสที่ 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 วรรคความเห็นในรายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ระบุวา  

 
“ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลัก

การบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา” 
 
(กรุณาอานรายละเอียดรายงานของผูสอบบัญชีฉบับเต็มในเอกสารแนบ) 
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
 

บริษัท ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
หนวย : พันบาท 

 
 

2543 2544 2545 2546
(30 ม.ิย. 46)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 60,859 78,835 19,226 157,566
ลูกหนี้การคากอนหนี้สงสัยจะสูญ 75,459 65,879 103,332 65,243
ลูกหนี้การคาสุทธิ 68,159 58,079 88,932 43,143
สินคาคงเหลือสุทธิ 77,136 45,622 11,679 91,576
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10,354 15,485 6,200 6,976
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 216,509 198,021 126,037 299,261
สินทรัพยไมหมนุเวยีน
เงินใหกูยืมแกผูรับเหมา 2,154 2,658 3,197 2,902
สวนปาลม 150,181 152,701 159,076 159,283
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 428,976 477,772 492,624 510,924
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 581,311 633,132 654,896 673,108
รวมสินทรัพย 797,821 831,152 780,933 972,370
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา 32,841 18,025 18,518 26,359
เจาหนี้ตั๋วสญัญาใชเงิน 0 0 35,000 0
เงินกูยืมระยะยาว (สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) 0 0 20,000 40,000
ภาษีเงินไดคางจาย 4,283 1,394 0 15,092
คาใชจายคางจาย 19,369 22,699 24,963 28,234
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,473 5,887 10,323 10,051
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 62,967 48,004 108,805 119,736
หนี้สินไมหมนุเวยีน
เงินกูยืมระยะยาว 0 0 80,000 60,000
สํารองเงินบําเหน็จพนักงาน 33,730 36,464 37,200 41,100
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 33,730 36,464 117,200 101,100
  รวมหนี้สิน 96,697 84,469 226,005 220,836
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 414,256 414,256 414,256 414,256
กําไรสะสม
  ที่จัดสรรแลว
    สํารองตามกฎหมาย 41,426 41,426 41,426 41,426
    สํารองทั่วไป 20,000 20,000 20,000 20,000
    เงินปนผลเสนอจาย 41,426 0 0 0
  ที่ยังไมจัดสรร 184,016 271,002 79,247 275,852
  รวมสวนของผูถือหุน 701,124 746,684 554,929 751,533
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 797,821 831,152 780,933 972,370
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บริษัท ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
หนวย : พันบาท 

 

2543 2544 2545 2545 2546
(ม.ค. ถึง ม.ิย.) (ม.ค. ถึง ม.ิย.)

รายได
รายไดจากการขาย 1,286,676 1,442,772 1,589,379 748,304 983,465
รายการพิเศษ 3,649 0 0 0 0
รายไดอื่น 7,883 1,371 6,135 4,896 2,254
  รวมรายได 1,298,208 1,444,143 1,595,514 753,200 985,719
ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนขาย 937,585 1,091,060 1,224,648 557,650 638,893
คาใชจายในการขายและบริหาร 113,959 141,283 133,719 70,680 70,756
ตัดจาํหนายคาใชจายเพ่ือเตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย 0 0 13,168 0 0
ดอกเบี้ยจาย 0 168 93 0 2,234
  รวมคาใชจาย 1,051,545 1,232,510 1,371,628 628,330 711,883
กําไรกอนภาษีเงินได 246,663 211,633 223,885 124,870 273,835
ภาษีเงินไดนติิบุคคล 11,865 4,513 1,384 371 15,092
กําไร(ขาดทุน)สุทธสํิาหรบัป 234,798 207,120 222,501 124,499 258,743
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 2.83 2.50 2.69 1.50 3.12  
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บริษัท ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
หนวย : พันบาท 

 

2543 2544 2545 2546
(ม.ค. ถึง ม.ิย.)

กระแสเงินสดกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับป 234,798 207,120 222,501 258,743
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน:
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 59,977 65,687 72,673 36,189
  (กําไร)ขาดทุนจากการลดมูลคาของอะไหลและวัสดุท่ัวไป 300 (3,901) 460 0
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (235) 500 6,600 7,700
  ตัดจาํหนายคาใชจายเพือ่เตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย 3,280 0 13,168 0
  (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (4,820) 41 (3,915) 533
  (กําไร)ขาดทนุจากการถูกเวนคืนทีด่นิ (3,649) 0 0 0
  จายเงินบําเหน็จพนักงาน 0 (1,699) (3,525) 0
  สํารองเงินบําเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น 2,330 4,433 4,261 3,900

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 291,981 272,181 312,223 307,064

  ลูกหน้ีการคา(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (42,857) 9,581 (37,454) 38,090
  สินคาคงหลือ(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 99,207 12,374 33,943 (79,897)
  สินทรัพยหมุนเวียนอืน่(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (7,701) (5,131) (3,883) (776)
  เจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 148 (14,816) 493 7,840
  ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (38,633) (2,890) (1,394) 15,092
  คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (4,652) 3,330 2,265 3,271
  หนี้สินหมุนเวียนอืน่เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 445 (586) 4,436 (264)
    เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 297,937 274,043 310,629 290,421

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  รับชําระเงินใหกูยืมแกผูรับเหมา 659 952 952 742
  จายเงินใหกูยืมแกผูรับเหมา (1,692) (1,456) (1,491) (448)
  เงนิรับจากการจาํหนายสนิทรพัยถาวร 5,633 1,008 4,083 765
  เงินชดเชยรับจากการถูกเวนคืนท่ีดิน 3,731 0 0 0
  จายซื้อสินทรัพยถาวร (179,874) (83,358) (78,273) (50,202)
  จายคาใชจายของสวนปาลม (20,150) (11,653) (16,254) (5,800)
    เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (191,693) (94,507) (90,982) (54,942)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงนิรับจากตั๋วสญัญาใชเงิน 0 0 35,000 (35,000)
  เงนิรับจากเงนิกูยมืระยะยาว 0 0 100,000 0
  จายเงินปนผล (152,032) (161,560) (414,256) (62,138)
    เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (152,032) (161,560) (279,256) (97,138)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (45,789) 17,976 (59,609) 138,341
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 106,648 60,859 78,835 19,226
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป 60,859 78,835 19,226 157,566
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12.1.3 ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทป 2543-2545 
 

บริษัท ยูนิวานิช นํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
อัตราสวนทางการเงิน 

 
 

2543 2544 2545 2546
(30 ม.ิย. 46)

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.44 4.13 1.16 2.50
อัตราสวนสภาพคลองหมนุเร็ว (เทา) 2.05 2.85 0.99 1.68
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 4.73 4.94 3.96 2.54
อัตราสวนหมนุเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 17.05 20.42 18.79 11.67
ระยะเวลาเกบ็เงินลูกหน้ีเฉล่ีย (วัน) 21.11 17.63 19.16 15.43
อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 12.15 17.78 42.74 12.37
ระยะเวลาขายสนิคาเฉล่ีย (วัน) 29.62 20.25 8.42 14.55
อัตราสวนหมนุเวียนเจาหนี้ (เทา) 28.55 42.90 67.02 28.47
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 12.61 8.39 5.37 6.32
Cash Cycle (วัน) 38.12 29.49 22.21 23.65

อัตราสวนความสามารถทางการทํากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 27.13% 24.38% 22.95% 35.04%
อัตราสวนกําไรจากดําเนินงาน (%) 18.89% 14.68% 14.92% 28.07%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากาํไร (%) 122.60% 129.39% 130.99% 105.20%
อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 18.25% 14.36% 14.00% 26.31%
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (%) 33.49% 28.61% 34.19% 39.61%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราสวนผลตอบแทนจากสนิทรัพย (%) 29.43% 24.92% 28.49% 26.61%
อัตราสวนผลตอบแทนจากสนิทรัพยถาวร (%) 50.90% 45.11% 46.04% 44.62%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.61 1.77 1.97 1.12

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 0.14 0.11 0.41 0.29
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (เทา) N/M N/M N/M 137.73
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา) 0.84 1.06 0.83 1.89
อัตราสวนการจายเงินปนผล (%) 64.75% 78.00% 186.18% 24.02%
N/M = ไมมีความหมาย
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงานของบริษัทต้ังแตป 2544 ถึงงวด 6 เดือนป 2546 
ในชวง 3 ปที่ผานมารายไดจากการขายของบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 11.14 ตอป แมวา

ปริมาณการขายน้ํามันปาลมดิบจะไมไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องก็ตาม สําหรับดานวัตถุดิบผลปาลมสดน้ัน แมวาบริษัทมีการ
รับซ้ือจากบุคคลภายนอกเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 73.54 ในป 2543 เปนรอยละ 77.33 ในป 2545 ของปริมาณวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตทั้งหมด แตบริษัทคงรักษาอัตรากําไรขั้นตนใหอยูที่ประมาณรอยละ 22.95 - 27.13 เนื่องจากบริษัทมีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมของบริษัทในดานการผลิต และดานการตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิงการเพ่ิมตลาดดานการสงออกซ่ึงบริษัท
เปนหน่ึงในผูผลิตเพียงไมก่ีรายท่ีมีศักยภาพดานการสงออกเน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับและ
แขงขันในตลาดโลกได 

 
 นํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบเปนสินคาทางการเกษตร ซ่ึงราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและ
อุปทาน ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทาน ไดแก สภาพดินฟาอากาศซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอปริมาณผล
ผลิตของน้ํามันปาลมและน้ํามันพืชอื่นๆ ในตลาดโลก นอกจากนี้การเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ที่บริโภค
น้ํามันพืชรวมทั้งนโยบายทางดานอัตราภาษีนําเขาของประเทศที่บริโภคน้ํามันพืชรายใหญของโลก ไดแก อินเดีย และจีน 
จะมีผลกระทบโดยตรงตอความตองการบริโภคน้ํามันพืช 

 
ราคาขายน้ํามันปาลมดิบทั้งในประเทศและตางประเทศจะถูกกําหนดตามราคาซื้อขายที่ตลาดมาเลเซียเปนหลัก 

อยางไรก็ดีราคาขายน้ํามันปาลมดิบในประเทศจะมีความผันผวนในระดับหนึ่งตามราคาที่ตลาดมาเลเซีย ประกอบกับอุป
สงคอุปทานภายในประเทศไทย โดยทั่วไปแลวราคาสงออกและราคาในประเทศจะอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน ยกเวนในกรณี
ที่ปริมาณนํ้ามันปาลมดิบผลิตออกมามากเกินความตองการ ก็อาจจะทําใหราคาในประเทศต่ํากวาราคาตลาดโลก หรือถา
หากมีการขาดแคลนน้ํามันปาลมในประเทศ ก็อาจจะมีผลทําใหราคาในประเทศสูงกวาราคาตลาดโลก 

 
ป 2544 ซ่ึงเปนปท่ีราคาผลปาลมสดตกตํ่าเน่ืองจากมีผลผลิตผลปาลมสดมาก องคการคลังสินคาไดเขาแทรก

แซงราคาน้ํามันปาลมดิบและบริษัทไดเขารวมในโครงการดังกลาวเพื่อสงออกน้ํามันปาลมดิบทําใหปริมาณการขายทั้งน้ํา
มันปาลมดิบในป 2544 มีปริมาณสูงหากเทียบกับป 2545 ซ่ึงเปนปท่ีผลผลิตผลปาลมสดนอยเน่ืองจากภาวะฝนแลง โดย
เฉพาะในชวงไตรมาส 4 ป 2545 ทําใหราคาในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ดังน้ันในป 2545 บริษัทจึงทําการขายในประเทศมาก
กวาป 2544 ทั้งนี้ ราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศไดเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองจากปลายป 2545 จนกระทั่งตนป 2546 ใน
ชวงไตรมาส 2 ป 2546 เปนชวงท่ีมีผลปาลมสดออกสูตลาดมากเปนพิเศษเน่ืองจากสภาพดินฟาอากาศอํานวย ดังน้ันราคา
ในประเทศจึงเริ่มปรับตัวลดลง ทําใหในงวด 6 เดือนป 2546 ท่ีผานมาบริษัททําการสงออกนํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ด
ในปาลมดิบไปจําหนายยังตางประเทศมากขึ้น 

 
สําหรับไตรมาส 3 และ 4 ป 2546 บริษัทคาดวาภาวะผลผลิตผลปาลมสดจะเร่ิมกลับเขาสูภาวะปกติ และราคา

น้ํามันปาลมดิบจะมีแนวโนมลดลงจากไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เนื่องจากผลผลิตปาลมสดในมาเลเซียมีแนวโนมจะเพิ่ม
สูงขึ้น ทําใหมีปริมาณการผลิตนํ้ามันปาลมดิบเพ่ิมมากข้ึนและราคานํ้ามันปาลมดิบในตลาดโลกจะลดลง และอาจสงผล
กระทบตอราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศไทยดวย อยางไรก็ดีบริษัทคาดวาราคานํ้ามันปาลมดิบเฉล่ียท้ังป 2546 จะไมต่ํา
กวาราคานํ้ามันปาลมดิบเฉล่ียของป 2545 
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ผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
ตามวัฎจักรการดําเนินธุรกิจของบริษัทวายอดขายในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 จะสูงกวายอดขายในไตร

มาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 เน่ืองจากเหตุผลหลักคือผลปาลมสดมีปริมาณมาก ดังนั้นบริษัทจะมีการวางแผนการผลิตใหสอด
คลองกับผลผลิตผลปาลมสดท่ีออกสูตลาดในแตละป 

สําหรับการเปล่ียนแปลงสัดสวนการขายในประเทศและตางประเทศน้ัน จะขึ้นอยูกับปจจัยดานราคาเปนหลัก 
เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีตนทุนการผลิตคอนขางต่ํา มีสินคาท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ประกอบกับมี
ประสบการณในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันมากวา 20 ป ทําใหสามารถสงออกผลิตภัณฑน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบของบริษัทไปยังตลาดตางประเทศไดมากขึ้น 
ยอดขาย (ลานบาท) อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 
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อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) สัดสวนการขายในประเทศและตางประเทศ (ลานบาท)  
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จากวัฎจักรการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่กลาวขางตน ประกอบกับการบริหารจัดการท่ีดี และการเปนผูเช่ียว

ชาญในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจึงสงผลบริษัทสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตั้นที่เฉลี่ยรอยละ 25 และมีอัตรากําไร
สุทธิท่ีสอดคลองกับอัตรากําไรข้ันตน ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
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12.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินการ 
 (ก) ผลการดําเนินงานป 2545 
  รายไดจากการขาย 
  ในป 2545 รายไดจากการขายเทากับ 1,589.38 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 99.62 ของรายไดรวม 
ประกอบดวย รายไดจากการขายน้ํามันปาลมดิบ 1,293.19 ลานบาท นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 227.86 ลานบาท และผลิต
ภัณฑอ่ืนๆ 68.33 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 81.06, 14.28 และ 4.28 ของรายไดรวมตามลําดับ รายไดจากการขายนํ้ามัน
ปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเพิ่มขึ้นจากป 2544 ประมาณรอยละ 9.00 และ 16.59 ตามลําดับเน่ืองจาก  

1. นํ้ามันปาลมดิบ: บริษัทขายน้ํามันปาลมดิบไดในราคาสูงขึ้นจากป 2544 โดยราคานํ้ามันปาลม
ดิบที่บริษัทขายในป 2545 มีราคาเฉลี่ยอยูที่ 15.89 บาท ตอกิโลกรัม เปรียบเทียบกับราคา
เฉลี่ยในป 2544 ที ่ 11.04 บาท ตอกิโลกรัม ท้ังน้ีเหตุผลหลักคือผลผลิตปาลมสดในป 2545 
น้ันตกตํ่า เน่ืองจากภาวะฝนแลง จึงสงผลใหราคาผลปาลมสดสูงข้ึนและราคาขายนํ้ามันปาลม
ดิบสูงข้ึน ถึงแมวา ในป 2545 ปริมาณน้ํามันปาลมดิบที่บริษัทขายมีจํานวนลดนอยลงโดยขาย
ไดเพียง 81,402 ตันซ่ึงลดลง 26,055 ตัน หรือประมาณรอยละ 24.25 เมื่อเทียบกับปริมาณ
การขายน้ํามันปาลมป 2544 สําหรับเหตุผลท่ีปริมาณการขายนํ้ามันปาลมดิบนอยลงเน่ืองจาก
ในป 2545 บริษัทมีการซื้อน้ํามันปาลมดิบมาเพื่อจําหนายเพียง 793 ตัน เมื่อเทียบกับป 2544 
ที ่ 22,202 ตัน เนื่องจากในป 2544 บริษัทไดรวมโครงการแทรกแซงราคาน้ํามันปาลมดิบของ
องคการคลังสินคาเพ่ือสงออก  

  
2. นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ: เชนเดียวกับนํ้ามันปาลมดิบ บริษัทขายน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบใน
ราคาสูงข้ึนจากป 2544 โดยราคาน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบที่บริษัทขายป 2545 มีราคาเฉลี่ยอยู
ที ่15.60 บาท ตอกิโลกรัม เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยในป 2544 ที ่11.36 บาท ตอกิโลกรัม 
ถึงแมวา ในป 2545 ปริมาณน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบที่บริษัทขายมีจํานวนนอยลงโดยขายได
เพียง 14,607 ตันซ่ึงลดลง 2,601 ตัน หรือประมาณรอยละ 15.12 เม่ือเทียบกับปริมาณการ
ขายน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบในป 2544 สําหรับเหตุผลท่ีปริมาณการขายนํ้ามันเมล็ดในปาลม
ดิบนอยลงเนื่องจากในป 2545 บริษัทมีการซื้อน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบมาเพื่อจําหนายจํานวน 
2,892 ตัน เมื่อเทียบกับป 2544 ที ่6,255 ตัน 

 
  รายไดอ่ืน 
  ในป 2545 รายไดอ่ืนคิดเปนรอยละ 0.38 ของรายไดรวม ประกอบดวย กําไรท่ีไดจากการขายสิน
ทรัพยถาวร ดอกเบ้ียรับจากธนาคารและรายไดอ่ืน รายไดอื่นเพิ่มขึ้นจากป 2544 ทีจ่ํานวน 1.37 ลานบาทเปน 6.13 ลาน
บาท เน่ืองจากสาเหตุหลัก คือบริษัทมีกําไรจากการขายสินทรัพย 3.92 ลานบาท  
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ตนทุนขาย 
  ตนทุนขายของบริษัทไดแกตนทุนผลปาลมสดท่ีรับซ้ือจากบุคคลภายนอก  และคาตนทุนจากปาลม
สดจากสวนของบริษัท โดยท่ีตนทุนการผลิตในสวนของผลปาลมสดจากสวนของบริษัทจะตํ่ากวาตนทุนผลผลปาลมสดท่ีรับ
ซ้ือจากบุคคลภายนอก ในสวนของตนทุนการซ้ือนํ้ามันปาลมดิบมาเพ่ือทําการสงออกคิดเปนสัดสวนนอยมากและบริษัทถือ
วาไมเปนการดําเนินงานหลัก ดังน้ันผลกําไรท่ีเกิดข้ึนจากสวนดังกลาวถูกกําหนดใหเพียงพอตอการดําเนินงานเทาน้ัน 
 
  ในป 2545 ตนทุนขายคิดเปนรอยละ 89.28 ของคาใชจายรวมกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งตนทุน
ขายหลักคือ ตนทุนวัตถุดิบ ซ่ึงก็คือผลปาลมสดท่ีรับซ้ือจากบุคคลภายนอก คิดเปนรอยละ  72.03 ของตนทุนขาย  

ตนทุนขายในป 2545 เพิ่มขึ้นจากป 2544 ประมาณรอยละ 12.24 เน่ืองจากสาเหตุหลักคือ ราคา
รับซ้ือผลปาลมสดสูงข้ึน โดยราคารับซ้ือผลปาลมสดในป 2545 มีราคาสูงข้ึนมากเน่ืองจากเปนปท่ีผลผลิตปาลมสดตกตํ่า 
โดยราคาเฉล่ียในการรับซ้ือปาลมสดตอกิโลกรัมในป 2545 อยูที่ 2.64 บาท ซ่ึงสูงกวาราคาเฉล่ียในการรับซ้ือปาลมสดในป 
2544 ที ่1.65 บาทตอกิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 60.00  
 
  คาใชจายในการขายและบริหาร 
  ในป 2545 คาใชจายในการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 9.75 ของคาใชจายรวมกอนภาษีเงินได
นิติบุคคล ประกอบดวยคาใชจายหลักคือคาใชจายในการขายและขนสงซึ่งจัดเปนตนทุนผันแปรประมาณรอยละ 47.80 ของ
คาใชจายในการขายและบริหาร รองลงมาไดแกคาใชจายเงินเดือนพนักงานประมาณรอยละ 32.17 ของคาใชจายในการ
ขายและบริหาร คาใชจายในการขายและบริหารลดลงจากป 2544 ประมาณรอยละ 5.35 เนื่องจากในป 2545 บริษัทมีการ
จัดจําหนายสินคาไปยังตางประเทศลดลงจึงทําใหคาใชจายในการขนสงซึ่งถือเปนตนทุนผันแปรกับยอดขายลดลง 
   
  คาใชจายตัดจําหนายคาใชจายเพื่อเตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ในป 2542 บริษัทมีแผนการที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ตอมาในป 2545 
บริษัทไดเปลี่ยนมาเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทน ดังน้ันในป 2545 บริษัทมีการตัดจําหนายคาใช
จายเพื่อเตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประเทศสิงคโปร จํานวน 13.17 ลานบาทซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.83 ของ
รายไดรวม การตัดจําหนายดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่บริษัทมีคาใชจายจากการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
สิงคโปรที่เกิดขึ้นระหวางป 2542 ถึงป 2545 ท่ีสามารถบันทึกเปนสินทรัพยได อยางไรก็ดี เมื่อบริษัทตัดสินใจที่จะจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงไดมีการตัดคาใชจายดังกลาวบางสวนออกไป และคงเหลือคาใชจายอีก
ประมาณ 4.53 ลานบาทซ่ึงประกอบดวย คาจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน หนังสือชี้ชวน และ คาวิดีโอเทป ที่
สามารถหาประโยชนไดจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในครั้งนี้ สวนท่ีเหลืออีกประมาณ 4.53 
ลานบาทซึ่งบันทึกในบัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ บริษัทจะนําไปหักกับสวนเกินมูลคาหุนท่ีไดรับจากการเสนอขายหุน
สามัญในคร้ังน้ี 
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วิเคราะหผลกําไร 
  ในป 2545 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 22.95 ลดลงเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับกําไรข้ันตนในป 
2544 ท่ีรอยละ 24.38 ของรายได ทั้งนี้เนื่องจากในป 2545 บริษัทมีตนทุนการผลิตตอหนวยที่เพิ่มขึ้นจากราคารับซื้อผล
ปาลมสดสูงข้ึน ประกอบกับอัตราการใหนํ้ามันปาลมดิบนอยลง อยางไรก็ดีบริษัทถือวาประสบความสําเร็จในการบริหารตน
ทุนขายแมวาราคารับซื้อผลปาลมสดจะเพิ่มขึ้นอยางมากจากป 2544 แตอัตรากําไรข้ันตนดังกลาวก็ลดลงเพียงเล็กนอย ทั้ง
นี้เปนผลสวนหนึ่งจากการที่บริษัทมีการเก็บสต็อกน้ํามันปาลมดิบเอาไวสวนหนึ่งในชวงที่ราคาน้ํามันปาลมตกต่ําในป 2544 
และนํามาจําหนายในตนป 2545 ซึ่งเปนชวงที่น้ํามันปาลมดิบมีราคาสูงขึ้น 
  สําหรับอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานและอัตราสวนกําไรสุทธิ ซ่ึงคิดเปนรอยละ  14.92 และ 
14.00 ของรายไดจากการขายตามลําดับ และมีอัตราสวนที่ใกลเคียงกับป 2544 ท่ีเทากับรอยละ 14.68 และ 14.36 ตาม
ลําดับ    
  สําหรับคุณภาพของกําไร บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 222.50 ลานบาทและมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได
จากการดําเนินงานเทากับ 310.63 ลานบาท จะเห็นไดวาบริษัทมีเงินสดสุทธิท่ีไดจากการดําเนินงานมากกวากําไรสุทธิ
ประมาณ 88.13 ลานบาท ท้ังน้ีเน่ืองจากเหตุผลหลักคือ บริษัทมีรายจายที่ไมใชเงินสดอยูสูงประมาณ 79.27 ลานบาทซ่ึง
สวนใหญคือคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายซ่ึงถือเปนรายการท่ีปกติสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
   
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 
  ในป 2545 อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 34.19 เพิ่มขึ้นจากป 2544 ท่ีรอยละ 
28.61 ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทมีการจายเงินปนผลจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 248.55 ลานบาท หรือเทากับ 3 
บาทตอหุน ดังน้ี 
เงินปนผลจายจากกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 
การประชุมวันท่ี วันท่ีจายปนผล จํานวนเงิน (ลานบาท) ปนผลตอหุน (บาท) อัตราการจายปนผล* 
16 ธ.ค. 45 ธ.ค. 45 248.55 3.00 111.52 

*คิดจากเงินปนผลตอหุน ตอ กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานที่ 2.69 บาทตอหุน    
  นอกจากน้ี บริษัทไดมีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2545 จํานวน 82.85 ลานบาท 
หรือเทากับ 1.75 บาทตอหุน ดังน้ี 
เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2545 
การประชุมวันท่ี วันท่ีจายปนผล จํานวนเงิน (ลานบาท) ปนผลตอหุน (บาท) อัตราการจายปนผล* 

22 ต.ค. 45 พ.ย. 45 82.85 1.00  
29 เม.ย. 46 พ.ค. 46 62.14 0.75  

 รวม 144.99  1.75 65.06 
*คิดจากเงินปนผลตอหุน ตอ กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานที่ 2.69 บาทตอหุน    
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 (ข) ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนป 2546 

รายไดจากการขาย 
  สําหรับงวด 6 เดือนป 2546 รายไดจากการขายเทากับ 983.46 ลานบาทคิดเปนรอยละ 99.77 ของ
รายไดรวม ประกอบดวย รายไดจากการขายน้ํามันปาลมดิบ 819.49 ลานบาท นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 106.27 ลานบาท 
และผลิตภัณฑอ่ืนๆ 57.71 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 83.14, 10.78 และ 5.85 ของรายไดรวมตามลําดับ รายไดจากการ
ขายน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันป 2545 ประมาณรอยละ 33.82 และ 5.56 ตาม
ลําดับเน่ืองจาก  

1. นํ้ามันปาลมดิบ: รายไดจากการขายน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นมากจากชวงเดียวกันเมื่อปที่แลวถึง 
207.09 ลานบาทหรือประมาณรอยละ 33.82 ของยอดขายครึ่งปที่แลวที่ 612.40 ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทสามารถขายน้ํามันปาลมดิบไดในราคาเฉลี่ยที่ 17.55 บาทตอกิโลกรัม สูงกวา
ชวงเดียวกันของป 2545 ประมาณรอยละ 20 ในขณะเดียวกันบริษัทก็สามารถขายน้ํามัน
ปาลมดิบไดในปริมาณท่ีสูง มากกวาชวงระยะเวลาเดียวกันในปกอนถึง 4,839 ตัน ท้ังน้ีเปนผล
ตอเนื่องจากการขาดแคลนน้ํามันปาลมดิบในประเทศเปนอยางมากโดยเฉพาะในชวงไตรมาส 
4 ป 2545 ตอเนื่องจนถึงไตรมาสแรกป 2546 ทําใหราคาขายน้ํามันปาลมดิบโดยเฉลี่ยสูงขึ้น 
อยางไรก็ดีแมวาในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2546 จะมีปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบมากขึ้นและ
ราคานํ้ามันปาลมดิบเร่ิมลดลง แตเนื่องจากมีความตองการจากประเทศอินเดียสูงมากขึ้น จึง
ทําใหบริษัทมีการสงออกน้ํามันปาลมดิบมากขึ้นในไตรมาสที่ 2 ป 2546 

2. นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ: รายไดจากการขายน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันใน
ปกอนถึง 5.60 ลานบาทหรือประมาณรอยละ 5.56 ของยอดขายครึ่งปที่แลวที่ 100.67 ลาน
บาท ถึงแมวาปริมาณการขายนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบของบริษัทในชวง 6 เดือน ป 2546 ลด
ลง 1,003 ตัน ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทเก็บสต็อกไวสําหรับคร่ึงปหลัง แตบริษัทสามารถขายน้ํามัน
เมล็ดในปาลมดิบในราคาเฉล่ีย 17.16 บาทตอกิโลกรัม สูงกวางวดเดียวกัน ป 2545 ที ่13.99 
บาทตอกิโลกรัม 

 
  รายไดอ่ืน 
  สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2546 น้ันบริษัทมีรายไดอ่ืนนอกเหนือจากการขายเทากับ 2.25 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 0.23 ของรายไดรวม โดยมีสวนประกอบหลักคือ กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเทากับ 1.79 ลานบาท 

 
ตนทุนขาย 

  สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2546 ตนทุนขายเทากับ 638.89 ลานบาทคิดเปนรอยละ 89.75 ของคา
ใชจายรวม เพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกัน ป 2545 เทากับรอยละ 14.57 ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทมีการรับซ้ือผลปาลมสดจาก
บุคคลภายนอกมากข้ึนเกือบ 40,000 ตัน ถึงแมวาราคารับซ้ือผลปาลมสดเฉล่ียอยูท่ี 2.33 บาทตอกิโลกรัมซึ่งใกลเคียงกับ
คาเฉลี่ยในชวงครึ่งปแรกของป 2545 ที ่2.32 บาทตอกิโลกรัม  
 

คาใชจายในการขายและบริหาร 
  สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2546 คาใชจายในการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 9.94 ของคาใชจาย
รวมประกอบดวยคาใชจายหลักคือ คาใชจายในการขายและการขนสง ซ่ึงคิดเปนรอยละ 44.12 ของคาใชจายในการขาย
และบริหาร   
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วิเคราะหผลกําไร 
  สําหรับงวด 6 เดือนป 2546 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 35.04 ของรายไดจากการขาย 
ซึ่งสูงกวาอัตรากําไรขั้นตนในชวงเดียวกันป 2545 อยูท่ีรอยละ 25.48 ทั้งนี้เนื่องจากในชวงครึ่งปแรกของป 2546 น้ันราคา
นํ้ามันปาลมดิบปรับตัวสูงข้ึนประมาณรอยละ 20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป 2545 ดังที่ไดอธิบายขางตน ในขณะที่ตนทุน
ขายเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 14.57  
  สําหรับอัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานและอัตราสวนกําไรสุทธิซ่ึงคิดเปนรอยละ 28.07 และ 
26.31 ของรายไดจากการขายตามลําดับ มีอัตราสวนที่สูงกวาเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันป 2545 ทั้งนี้มีเหตุผลหลักคือ ราคา
ขายนํ้ามันปาลมดิบท่ีเพ่ิมสูงข้ึนประมาณรอยละ 20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2545 
 

อัตราสวนตอบแทนผูถือหุน 
  อัตราตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 39.61 ซึ่งสูงกวาชวงเดียวกันของป 2545 ท่ีรอยละ 15.79 ทั้ง
นี้เนื่องมาจากบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2546 ไดมีมติให
บริษัทจายเงินปนผลระหวางการจากผลการดําเนินงานตามงวด 6 เดือนป 2546 เทากับ 165.70 ลานบาทหรือหุนละ 2 
บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลท่ีรอยละ 64.04 คิดจากเงินปนผลตอหุน ตอกําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานท่ี 3.12 บาทตอหุน 
โดยมีการจายเงินในเดือนสิงหาคม 2546 
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12.2.2  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน  

 
 (ก) ฐานะทางการเงนิป 2545  และงวด 6 เดือนป 2546 
  สินทรัพย   

สินทรัพยหลักของบริษัทไดแก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสวนปาลม โดยที่ดิน อาคารและ
อุปกรณน้ันประกอบดวย โรงงานและเครื่องจักรของทั้งสองโรงงาน ในสวนของสวนปาลมนั้นบริษัทมิไดบันทึกมูลคา
สัมปทานและสิทธิการใชที่ดินในงบดุลของบริษัทแตบริษัทบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีการตออายุสัมปทาน หรือบันทึกเปน
คาใชจายแตละปสําหรับสิทธิการใชที่ดิน ซึ่งคาใชจายดังกลาวบริษัทเห็นวาเปนจํานวนที่ไมมากนักหากเปรียบเทียบกับคา
ใชจายในการดําเนินงานดานอ่ืนๆ (กรุณาดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเร่ืองสวนปาลมในหัวขอ 5.2 และเร่ืองสัมปทานและการจาย
คาสิทธิการใชที่ดินในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีสินทรัพยรวม 780.93 ลานบาท โดยมีสวนประกอบหลักคือ ที่
ดิน อาคารและอุปกรณ 492.62 ลานบาท สวนปาลม 159.08 ลานบาท และลูกหน้ีการคา 88.93 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 63.08, 20.37 และ 11.39 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีสินทรัพยรวม 972.37 ลานบาท โดยมีสวนประกอบหลักคือ ที่
ดิน อาคารและอุปกรณ 510.92 ลานบาท สวนปาลม 159.28 ลานบาทและเงินสดและเงินฝากธนาคาร 157.57 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 52.54, 16.38 และ 16.20 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ 
  สินทรัพยท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนท่ีสําคัญไดแก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สินคาคงเหลือ และลูก
หน้ีการคา ดังน้ี 

1. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ : ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก 477.77 ลาน
บาท ในป 2544 เปน 510.92 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทไดมีการลงทุนในการกอ
สรางโรงงานแหงใหมที่อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ โดยมีเงินลงทุนในชวงที่ผานมาจนถึง ณ 30 
มิถุนายน 2546 ประมาณ 79.49 ลานบาท 

2. สินคาคงเหลือ : สินคาคงเหลือสวนใหญคือนํ้ามันปาลมดิบไดลดลงจาก 45.62 ลานบาท ในป 
2544 เปน 11.68 ลานบาท ในป 2545 และเพิ่มขึ้นเปน 91.58 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2546 
เนื่องจากในชวงปลายป 2545 ผลผลิตผลปาลมสดตกตํ่าทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้ามันปาลม
ดิบ แตในงวด 6 เดือนป 2546 ท่ีผานมามีนํ้ามันปาลมดิบออกสูตลาดมากเปนพิเศษ ประกอบ
กับบริษัทจัดเก็บสต็อกน้ํามันปาลมดิบไว เพ่ือเตรียมสงออกไปยังลูกคาตางประเทศในชวง
เดือนกรกฎาคม 2546 โดยปกติน้ํามันปาลมดิบของบริษัทสามารถจัดเก็บไดประมาณ 2-4 
เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ ณ วันท่ีผลิต อยางไรก็ดีที่ผานมาบริษัทไม
เคยมีปญหาเรื่องจัดจําหนายสินคาเนื่องจากคุณภาพของสินคา จึงไมเคยมีการตัดจําหนายสิน
คาคงเหลือประเภทนํ้ามันปาลมออกจากงบดุลของบริษัท 

3. ลูกหน้ีการคา : ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจาก 58.08 ลานบาท ในป 2544 เปน 88.93 ลานบาท ใน
ป 2545 และลดลง เปน 43.14 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2546 เนื่องจากบริษัทมีการขายน้ํา
มันปาลมดิบมากในชวงเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ประกอบกับราคาน้ํามันปาลมในชวง
ดังกลาวมีราคาสูง แตในขณะที่งวด 6 เดือนป 2546 บริษัทจัดเก็บสต็อกน้ํามันปาลมดิบไว เพ่ือ
เตรียมสงออกไปยังลูกคาตางประเทศ 
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บริษัทมีการดําเนินการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาสินทรัพยของบริษัทนั้นเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพ ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 

1. บริษัทต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาจํานวน  14.40 ลานบาท ณ ส้ินป 
2545 และเพิ่มขึ้นเปน 22.10 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนป 2546 โดยมีลูกคาเพียงรายเดียว
ที่มีมูลหนี้เกิน 10 ลานบาท และเปนลูกคาเพียงรายเดียวที่มียอดคางชําระกวา 12 เดือน ซ่ึงลูก
คารายนี้อยูในขบวนการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทจึงไดตั้งสํารองใหครอบคลุมกับมูลหนี้คงคาง
สําหรับลูกหนี้รายดังกลาวทั้งหมด ที่ผานมาบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้ประมาณ 15 วัน ซ่ึง
ใกลเคียงกับเครดิตเทอมที่บริษัทใหกับลูกคาที่ 15 วันซ่ึงเพียงพอแลวสําหรับการดําเนินงาน
ของบริษัทในปจจุบัน บริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยหากลูกหนี้ราย
ใดมียอดคางชําระตั้งแต 31-60 วัน บริษัทจะตั้งสํารองไวรอยละ 5 และหากมียอดคางชําระตั้ง
แต 61-90 วันบริษัทจะตั้งสํารองไวรอยละ 15 และหากเกิน 90 วันบริษัทจะตั้งสํารองไวรอยละ 
50 

2. บริษัทมีนโยบายต้ังสํารองคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 0.42 ลานบาท โดยที่
จํานวนดังกลาวเปนการตัดสํารองสําหรับตนกลา และเพียงพอแลวสําหรับการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบัน 

3. บริษัทมีการตัดจําหนายคาใชจายเพื่อเตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (กรุณาดูราย
ละเอียดในหัวขอคาใชจายตัดจําหนายคาใชจายเพื่อเตรียมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) 

 
  สภาพคลอง 

ท่ีผานมาบริษัทไมเคยประสบกับปญหาดานสภาพคลอง มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน
เปนบวกมาตลอด และปจจุบันบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.50 เทา  

ในป 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน 310.63 ลานบาทและจากเงินกูยืมระยะ
ยาวและตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 100 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับและมีกระแสเงินสดที่ใชในกิจกรรมลงทุน 
90.98 ลานบาทและเงนิปนผลจาย 414.26 ลานบาท จากกระแสเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวและตั๋วสัญญาใชเงินดัง
กลาวทําใหบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองที่ 1.16 เทาในป 2545 ซ่ึงลดลงจากป 2544 ท่ีเทากับ 4.13 เทาโดยบริษัทไดกู
เงินดังกลาวมาเพื่อลงทุนในโครงการกอสรางโรงงานแหงใหมที่ลําทับ 

สําหรับงวด 6 เดือนป 2546 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานสูงถึง 290.42 ลานบาท
และมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชในการลงทุนเทากับ 54.94 ลานบาท ในสวนของกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินบริษัทมีการ
จายคืนเงินกูระยะสั้นจํานวน 35 ลานบาทและมีการจายเงินปนผลจํานวน 62.14 ลานบาท ทําใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุนลด
ลงจาก 0.41 เทาเปน 0.29 เทา แตอยางไรก็ตามบริษัทยังคงมีเงินสดและเงินสดสุทธิเทียบเทาเพิ่มขึ้นถึง 138.34 ลานบาท 
เน่ืองจากผลประกอบการท่ีดีข้ึน ทําใหมีสภาพคลองโดยรวมดีขึ้น ดังจะเห็นไดจาก อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วที่เพิ่มขึ้นจาก 1.16 และ 0.99 ในป 2545 เปน 2.50 และ 1.68 สําหรับงวด 6 เดือน ป 2546 ตามลําดับ 

 
รายจายลงทุน 
บริษัทมีรายจายลงทุนอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ือปลูกปาลมทดแทน 

โดยในปจจุบันบริษัทมรีายจายลงทุนหลักคือแผนการลงทุนในโรงงานแหงใหมท่ีลําทับโดยตองใชเงินลงทุนประมาณ 330 
ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีการจายเงินลงทุนในโครงการดังกลาวไปแลวเปนจํานวน 79.49 ลาน
บาท (กรุณาดูรายละเอียดในหัวขอโครงการในอนาคต) 
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ในป 2545 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 90.98 ลานบาทโดยมีสวนประกอบหลักคือ
การลงทุนในสวนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ี 78.27 ลานบาทและคาใชจายของสวนปาลมที่ 16.25 ลานบาท โดยบริษัท
ใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงานรวมกับเงินกูยืมระยะยาวบางสวน เพื่อใชในกิจกรรมลงทุนดังกลาว สําหรับรายจายใน
สวนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 78.27 ลานบาทนั้นสวนใหญจะนําไปลงทุนในโครงการโรงงานลําทับซึ่งเปนโรง
งานแหงใหมจํานวน 32.43 ลานบาท และนําไปลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
จํานวน 30.46 ลานบาท  
  สําหรับรายจายสวนปาลมจํานวน 16.25 ลานบาทนั้นเกิดจากการที่บริษัทมีนโยบายปลูกปาลมทด
แทน ซึ่งบริษัทคาดวาจะเปนรายจายที่เกิดขึ้นเปนประจําอยางตอเนื่อง 

สําหรับงวด 6 เดือน ป 2546 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 54.92 ลานบาท สวนใหญ
เปนการลงทุนใน โครงการโรงงานลําทับซึ่งเปนโรงงานแหงใหมจํานวน 47.18 ลานบาท และการลงทุนในดานสวนปาลม
เทากับ 5.80 ลานบาทโดยบริษัทใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงานรวมกับเงินกูยืมระยะยาวบางสวนเพื่อใชในกิจกรรมลง
ทุนดังกลาว 
 
 แหลงที่มาของเงินทุน  
  บริษัทมีรายจายลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง ที่ผานมาเงินลงทุนและรายจาย
ของบริษัทจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท ประกอบกับสวนทุน อยางไรก็ดี หากภาวะตลาดตราสารหน้ีเอ้ือ
ประโยชนตอบริษัทในการระดมเงินทุนประเภทหน้ี ประกอบกับบริษัทมีความจําเปนตองการเงินลงทุนจํานวนมาก บริษัท
อาจพิจารณาทําการระดมทุนจากแหลงเงินทุนประเภทหนี้ 

ในป 2545 บริษัทกูยืมระยะยาวและตั๋วสัญญาใชเงินรวมจํานวน 135 ลานบาท เพ่ือลงทุนในการกอ
สรางโรงงานแหงใหมที่ลําทับ ทั้งนี้ตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 35 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 100 ลานบาท เปน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งในสกุลเงินบาทที่ไมมีภาระค้ําประกัน และบริษัทตองดํารงอัตราสวนหน้ีสิน
ตอทุนใหไมเกิน 3 เทา ซึ่งในปจจุบัน ณ 30 มิถุนายน 2546 อัตราสวนดังกลาวของบริษัทอยูท่ี 0.29 เทา ตั๋วสัญญาใชเงิน
ดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 1 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป (ซึ่งในปจจุบันนี้ไดชําระเงินคืนครบถวนแลว) สวน
เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.25 ตอป มีกําหนดใชคืนภายใน 3 ป นอกจากน้ี บริษัทมีการจายเงินปนผลจาก
กําไรที่ยังไมไดรับการจัดสรรจํานวน 248.55 ลานบาท ทําใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.41 เทาเพิ่มขึ้นจากป 
2544 ที ่0.11 เทา อยางไรก็ดีบริษัทคาดวาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทจะลดลงเน่ืองจาก 

1. บริษัทจะมีการระดมทุนโดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไป 
2. บริษัทมีผลการดําเนินงานอยางตอเน่ืองทําใหสามารถนํากําไรจากผลการดําเนินงานไปชําระ
หน้ีสินระยะยาวได 

สําหรับงวด 6 เดือนป 2546 บริษัทมีหนี้สินโดยรวมลดลงจากป 2545 เนื่องจากบริษัทไดชําระหนี้
ในสวนที่เปนตั๋วสัญญาใชเงินทั้งหมด 35 ลานบาทใหกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง แตอยางไรก็ตามบริษัทยังมีภาระในการ
ชําระหนี้สินระยะยาวอีก 100 ลานบาทโดยมีกําหนดการชําระใหหมดภายในระยะเวลา 5 ป โดย ณ 30 มิถุนายน 2546 
บริษัทมีหนี้สินรวม 220.84 ลานบาท ประกอบดวยหน้ีสินระยะส้ัน 119.74 ลานบาท และหน้ีสินระยะยาว 101.10 ลานบาท 
และในระหวาง 6 เดือนแรก ป 2546 บริษัทไมมีการกูยืมเงินเพิ่มเติมแตไดมีการชําระหนี้คืนเงินกูในระยะสั้นจํานวน 35 
ลานบาท โดยบริษัทไดนํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานมาชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันดังกลาว บริษัทมีภาระหนี้สินที่ครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 40 ลานบาท โดยมีกําหนดชําระเดือนธันวาคม ป 2546 จํานวน 20 ลานบาท และ
มิถุนายน ป 2547 จํานวน 20 ลานบาท ซ่ึงบริษัทคาดวาจะสามารถนํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานมาชําระคืนภาระ
หน้ีสินดังกลาวได 
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12.2.3 ปจจัยหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต 

 
แนวโนมราคาน้ํามันปาลมดิบสําหรับไตรมาส 3 และ 4 ป 2546 
ราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศไดเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองจากปลายป 2545 จนกระทั่งตนป 2546 โดย

เฉพาะอยางยิ่งชวงไตรมาส 2 เปนชวงท่ีมีผลปาลมสดออกสูตลาดมากเปนพิเศษเน่ืองจากสภาพดินฟาอากาศอํานวย ดัง
น้ันราคาในประเทศจึงเร่ิมปรับตัวลดลง ทําใหในงวด 6 เดือนป 2546 ท่ีผานมาบริษัททําการสงออกนํ้ามันปาลมดิบและนํ้า
มันเมล็ดในปาลมดิบไปจําหนายยังตางประเทศมากขึ้น 

สําหรับไตรมาส 3 และ 4 ป 2546 บริษัทคาดวาภาวะผลผลิตปาลมสดจะเร่ิมกลับเขาสูภาวะปกติ ราคา
น้ํามันปาลมดิบสําหรับไตรมาส 3 และ 4 ป 2546 จะมีแนวโนมลดลงจากไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ป 2546 เน่ืองจากผล
ผลิตปาลมสดในมาเลเซียมีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมดิบเพิ่มมากขึ้นทําใหมีความเปนไปได
วาราคานํ้ามันปาลมดิบในตลาดโลกจะลดลง และอาจสงผลกระทบตอราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศไทย อยางไรก็ดีบริษัท
คาดวาราคานํ้ามันปาลมดิบเฉล่ียท้ังป 2546 จะไมต่ํากวาราคาน้ํามันปาลมดิบเฉลี่ยของป 2545 

 
ความสามารถในการชําระหน้ีประเภทเงินกูยืม 
บริษัทมีภาระหนี้สินประเภทเงินกูยืมที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 40 ลานบาท โดยมีกําหนด

ชําระเดือนธันวาคม ป 2546 จํานวน 20 ลานบาท และมิถุนายน ป 2547 จํานวน 20 ลานบาท ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถ
นํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานมาชําระคืนภาระหน้ีสินดังกลาวได 

 
โรงงานแหงใหมที่ที่อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ 
บริษัทกําลังดําเนินการโครงการกอสรางโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบแหงใหมท่ีอําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ 

มีกําลังการผลิต 45 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง ใชเงินลงทุนประมาณ 330 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัท
ไดลงทุนในโครงการดังกลาวไปแลวเปนจํานวนเงินประมาณ 79.49 ลานบาท การดําเนินการดังกลาวจะสงผลใหกําลังการ
ผลิตรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 90 เปน 135 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง บริษัทคาดวาจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน
สามัญตอประชาชนในคร้ังน้ีมาดําเนินการลงทุน 

ภายหลังการดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จวัตถุดิบสําหรับโรงงานแหงใหมที่ลําทับเกือบทั้งหมดจะมาจาก
บุคคลภายนอก ซ่ึงในปจจุบันมีเกษตรกรผูเพาะปลูกปาลมนํ้ามันอยูในบริเวณดังกลาวและบริเวณใกลเคียงคิดเปนปริมาณท่ี
เพียงพอตอความตองการการผลิตของโรงงาน และมีความเปนไปไดสูงที่บริเวณใกลเคียงที่ตั้งของโรงงานแหงใหมนี้จะมี
การทําสวนปาลมของเกษตรกรเปนจํานวนเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต แมวาวัตถุดิบสําหรับโรงงานแหงใหมเกือบทั้งหมดจะมา
จากบุคคลภายนอก อยางไรก็ดีประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแหงใหมจะสูงกวาเดิมมากทําใหในอนาคต หากอัตราการ
ใชกําลังการผลิตของบริษัทเปนไปตามที่คาดการณไว บริษัทจะมีรายไดจากการจําหนายน้ํามันปาลมดิบมากขึ้นทั้งในและ
ตางประเทศ และบริษัทจะสามารถรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทในตลาดโลกได 

 


