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ผลไม้ที่ดูแลคุณได้ 
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ใส่ใจทุกขั้นตอน
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สารจากประธานกรรมการ
     ปี 2556 เป็นปีที่มีความผันผวนมาก โดยเมื่อต้นปีทั้งภาครัฐและเอกชนต่างคาดแนวโน้มอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยจะโตถึง 5.2% แต่ระหว่างปีประสบปัญหาเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลก  อีกทั้งปลายปี
เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆถึง ณ วันที่เขียนสารนี้ เหตุการณ์ทางการเมืองยัง
อยู่ในวังวนต่อไป ทำาให้อัตราการเติบโต GDP ของประเทศไทยเติบโตเหลือเพียง 2.9% บรรยากาศทั้งทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในปัจจุบันไม่เอื้ออำานวยต่อการบริโภคและการจับจ่ายของประชาชน บริษัทได้ปรับแผนงานและการดำาเนินงาน
ตลอดเวลา ด้วยประสบการณ์ความชำานาญของทีมผู้บริหารและทีมงานทุกคน ประกอบกับความแข็งแกร่งของแบรนด์ของ
บริษัท และจากการทำางานหนักมาตลอดทั้งปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ จนผลการดำาเนินงานในปี 2556 
นับเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของเราจากยอดขายและผลประกอบการของบริษัทที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเติบโตของทั้งยอดขายและผลกำาไรที่มาจากสินค้าแบรนด์ของเราเองที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ถือได้
ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทมีผลประกอบการดีที่สุดในประวัติศาสตร์ รองจากปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทได้รับผลบวกจากธุรกิจ
รับจ้างผลิตมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเหตุการณ์น้ำาท่วมโรงงานผลิตของลูกค้าบางราย 
          
 ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใช้ในการคำานวณ MSCI Global Small Cap 
Indices เพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันที่ลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้นำามาใช้เป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนในการลงทุน    
และในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งรางวัลคือ “200 Asia’s Best Under A Billion” จาก
นิตยสาร FORBES โดยได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดบริษัทขนาดกลาง และเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากจำานวนบริษัท
ทั่วเอเชียกว่า 15,000 บริษัท และเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ Fast Moving Consumer Goods (FMCG) 
เพียงแห่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัล เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้เติบโตสูงและต่อเนื่อง มีอัตราผลตอบแทนที่สูง 
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯ มียอดขายเติบโตแข็งแกร่ง มีการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสม
 
 นอกจากนี้ นโยบายที่สำาคัญอันหนึ่งในการทำาธุรกิจของบริษัทได้เปลี่ยนแปลงจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ไปเปน็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญมากและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง อันเปน็
ผลทำาให้บริษัทเติบโตและมั่นคงขึ้นในปัจจุบันนี้ ซึ่งในปีนี้เองบริษัทก็ได้เดินตามนโยบายดังกล่าวโดยตัดสินใจหยุดการผลิต
สินค้าข้าวโพดหวานของบริษัทในเครือ ซึ่งจัดเป็นสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่มีการแข่งขันสูงและได้รับผล
กระทบจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumpling) ของสหภาพยุโรป ทำาให้บริษัทสามารถหยุดผลขาดทุนจากการ
ดำาเนินงานผลิตข้าวโพดหวานในอนาคต
         
 ในปีนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงแนวคิดและนโยบายการบริหารงานในทุกด้านให้ทวีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านพนักงาน โครงสร้างทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ ระบบข้อมูลภายใน การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ตลอดจนการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างมุ่งมั่นและ
แน่วแน่ ผมขอยืนยันว่าบริษัทมีรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคง มีโครงสร้างทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นที่ช่วยลดความรุนแรง
ของผลที่มากระทบต่อบริษัทได้ และที่สำาคัญ บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของทีมผู้บริหารและ
พนักงานที่มีศักยภาพ จนเป็นที่เชื่อมั่นว่าในปีต่อๆไป บริษัทจะสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างรุดหน้า เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
ต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพนักงานบนพื้นฐานของการดำาเนินงานที่มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และก่อ
ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมไทยสืบไป
 
 สุดท้ายนี้ ผมในฐานะตัวแทนของ บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร
ทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกท่านที่ได้
สนับสนุนและช่วยเหลือการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยกันผลักดันให้บริษัทเจริญ
ก้าวหน้ายิ่งๆขี้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านสืบต่อไป  
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 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

รายได้รวม

รายได้จากการขาย

กำาไรขั้นต้น

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

ระยะเวลาชำาระหนี้

วงจรเงินสด

อัตรากำาไรขั้นต้น

อัตรากำาไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

บาท

บาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

วัน

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

5,205

5,088

1,451

285

2.0

7.5

2,676

1,628

1,048

1.0

0.5

(0.0)

8.2

44.6

5.1

70.9

4.2

87.6

27.9

28.5

5.5

27.6

6,286

6,157

1,667

549

3.9

7.2

2,744

1,732

1,012

1.0

0.5

0.3

9.7

37.8

7.6

48.1

4.0

92.3

(6.5)

27.1

8.7

70.4

3,726

3,650

1,069

228

3.3

7.8

2,264

1,717

547

0.8

0.4

0.2

6.8

53.9

5.3

68.7

2.2

162.4

(39.7)

29.3

6.1

48.5

2,889

2,824

800

106

1.5

5.6

2,197

1,806

392

0.6

0.3

0.1

6.5

56.1

4.6

78.8

1.9

196.6

(61.8)

28.3

3.7

29.6

3,146

3,083

735

131

1.9

4.7

2,152

1,825

327

0.5

0.3

0.1

7.3

50.2

5.2

69.9

2.0

180.1

(60.0)

23.8

4.2

312.7

2556            

2556            สภาพคล่องทางการเงิน           

2556            อัตราส่วนในการทำากำาไร            

2555          

2555          

2555          

2554            

2554            

2554            

2553            

2553            

2553            

2552          

2552          

2552          

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
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2556            

2556            

2555          

2555          

2554            

2554            

2553            

2553            

2552          

2552          

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย

อัตราการจ่ายเงินปันผล

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

เท่า

เท่า

เปอร์เซ็นต์

15.0

23.2

1.9

1.6

2.8

52.0

31.5

48.5

2.5

1.7

28.0

38.2

11.7

20.7

1.7

3.1

8.8

0.0

6.4

8.9

1.3

4.6

2.7

0.0

6.3

12.6

1.5

5.6

5.5

0.0

อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์            

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้          
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โครงสร้างรายได้ 3 ปีล่าสุด

มูลค่าการจำาหน่ายในประเทศ

มูลค่าการจำาหน่ายต่างประเทศ

รวม

%

2556            

4,244

844

5,088

5,263

895

6,157

2,899

751

3,650

83.41%

16.59%

100.00%

85.47%

14.53%

100.00%

79.43%

20.57%

100.00%

ล้านบาท            ล้านบาท            ล้านบาท            % %

2555           2554           
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รายได�จากการขาย อัตรากำไรขั�นต�น

5,088

6,157

3,650
28.5 27.1 29.3

(ลานบาท)

มูลคาการจำหน�ายตางประเทศ
มูลคาการจำหน�ายในประเทศ

(%)

844

895

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ อัตรากำไรสุทธิ

285

549

228
5.5

8.7

6.1

(ลานบาท) (%)

ข�อมูลทางการเง�นโดยสรุป

751

2556 2555 2554 2556 2555 2554

2556 2555 25542556 2555 2554

4,244 5,263 2,899
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อัตราส�วนผลตอบแทนของสินทรัพย�

2,676 2,744

2,264

สวนของผูถือหุน
หน�้สินรวม

สินทรัพยรวม

1,048 1,012
547

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย� 

สินทรัพย�รวม

15.0

31.5

11.7

(%)

อัตราการจ�ายเง�นป�นผล

52.0

38.2

(%)

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น

27.6

70.4

48.5

(%)

อัตราส�วนหนี้สิน
ต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

1.6
1.7

3.1

(เทา)

(ลานบาท)

0

1,628 1,732 1,717

2556 2555 2554 2556 2555 2554

2556 2555 2554 2556 2555 2554

2556 2555 2554
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วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทในใจคู่ค้าและผู้บริโภค 
ในธุรกิจอาหารแปรรูป
และธุรกิจเครื่องดื่มระดับสากล
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บมจ.มาลีสามพราน
ผู�ผลิตและจำหน�ายอาหาร

และเคร�่องดื่ม

บจก.มาลีเอ็นเตอร�ไพรส�
ผู�จัดจำหน�ายอาหารและ
เคร�่องดื่มภายในประเทศ

100% 98% 99% 100% 50%

บจก.มาลีซัพพลาย
หยุดดำเนินกิจการ

บจก.ไอคอน ฟู�ดส�
หยุดดำเนินกิจการ

บจก.อะกร� ซอล 
ผู�ผลิตและจำหน�ายอาหาร

บจก.ไพร�ม อะกร�โค 
ลงทุนในบร�ษัทอื่น

โครงสร้างของบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) เลขทะเบียน 0107535000079
อาคารเอบิโก้ เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: +66(2)-992-5800 (15 สาย ) โทรสาร: +66(2)-992-5850 (สำานักงานกลาง), +66(2)-992-5817-9 (ฝ่ายต่างประเทศ)

เวปไซต์: http://www.malee.co.th

ผู้ประสานงาน: ณหฤทัย เชื้อฉลาด โทรศัพท์: +66(2)-992-5800 ต่อ 4010, E-mail: naharuthai_chu@malee.co.th

ผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำาผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม,

ผลไม้กระป๋อง, ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง, สับปะรดกระป๋อง และน้ำาสับปะรดเข้มข้น

จำานวนและชนิดหุ้นที่ออกจำาหน่าย 140,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

บริษัทย่อย
บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด เลขทะเบียน 1105535109621
อาคารเอบิโก้ เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: +66(2)-992-5821-32 โทรสาร: +66(2)-992-5833 (สำานักงานกลาง), +66(2)-992-5834-5 (ฝ่ายจัดจำาหน่ายใน

ประเทศ) เวปไซต์: http://www.malee.co.th

ผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำาผลไม้ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม, ผลไม้กระป๋อง

จำานวนและชนิดหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ 9,998,800 (99.99%)

บริษัท อะกริ ซอล จำากัด เลขทะเบียน 0135551007374
อาคารเอบิโก้ เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: +66(2)-992-5800-14 โทรสาร: +66(2)-992-5819 (ฝ่ายต่างประเทศ) 

เวปไซต์: http://www.malee.co.th

โรงงานและสำานักงานสาขาเลขที่ 110 หมู่ที่ 9 ถนน ร.พ.ช. สายบ้านแพง-ท่าลาด ต. บ้านแพง อ. บ้านแพง จ. นครพนม 

48140
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โทรศัพท์: +66(2)-551-9088 , +66(42)-551-128 โทรสาร: +66(2)-551-9087 ต่อ 11

ธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

บรรจุกระป๋อง

จำานวนและชนิดหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นสามัญ 14,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น 14,499,994 หุ้น (99.99%)

บริษัท มาลีซัพพลาย จำากัด
อาคารเอบิโก้ เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

จำานวนและชนิดหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นสามัญ 175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ 170,800 หุ้น (97.60%)

ปัจจุบันหยุดดำาเนินกิจการ

บริษัท ไอคอน ฟู้ดส์ จำากัด
8070 La Jolla Shores Drive # 465 La Jolla, CA 92037

โทรศัพท์: 1-858-456-3929 , โทรสาร: 1-858-777-3447

ผู้นำาเข้าสับปะรดกระป๋อง

ทุนชำาระแล้ว 50,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ 99%

ปัจจุบันหยุดดำาเนินกิจการ

บริษัทร่วม
บริษัท ไพร์ม อะกริโค จำากัด เลขทะเบียน 0135556014948
อาคารเอบิโก้ เลขที่ 401/1 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: +66(2)-992-5800 (15 สาย )

จำานวนและชนิดหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

จำานวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ 200,000 หุ้น (50.00%)

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66(2)-229-2800, +66(2)-654-5599
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ผู้สอบบัญชี
นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885

สำานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: +66(2)-234-1676

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สำานักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จำากัด

เลขที่ 33/35, 33/39-40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: +66(2)-236-2334 หรือ +66(2)-233-1666 ต่อ 3910-1

โทรสาร: +66(2)-236-3916

E-mail: bcvidhya@bcvidhya.com

ผู้ประสานงาน
ณหฤทัย เชื้อฉลาด

โทรศัพท์: +66(2)-992-5800 ต่อ 4010

E-mail: naharuthai_chu@malee.co.th
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ลำาดับที่

1.

2.

3.

4.

ชื่อ

นายฉัตรชัย บุญรัตน์

นางจินตนา บุญรัตน์ 

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

นายเขมทัต สุคนธสิงห์

นายพิชัย จิราธิวัฒน์  

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

นายกิตติ วิไลวรางกูร

นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ 

ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝาก

บริษัท เอบิโก้โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

Thailand Securities Depository Co., Ltd., for Depositors.

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

รวม

ณ 31 ธ.ค. 2556

-

-

-

-

9.15%

-

-

-

-

จำานวนหุ้น

76,569,431

35,681,400

14,698,437

12,815,800

139,765,068

เปลี่ยนแปลง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สัดส่วน

54.69%

25.49%

10.50%

9.15%

99.83%

ณ 31 ธ.ค. 2555

-

-

-

-

9.15%

-

-

-

-

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

หมายเหตุ:
ลำาดับที่ 1 ระบบไร้ใบหุ้น เป็นใบหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนำาฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำากัด ภายใต้บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เพื่อการเก็บรักษาหุ้น โดยมิได้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงที่เป็นปัจจุบันจนกว่าจะมีการปิดสมุดทะเบียน

การถือครองหุ้นโดยกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 “บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผล ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ หา้สบิ ของกำาไรสทุธจิากการดำาเนนิงานปรกตติามงบการเงนิ

รวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำารองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดัง

กล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสม

อื่น ๆ ในอนาคต ”
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การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญปี 2556

ธันวาคม 2556 
บริษัทไดหยุดการผลิตในโรงงาน

ผลิตขาวโพดหวานที่อำเภอบานแพง 

จังหวัดนครพนม ตามนโยบายการ

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�ายสินคา

เกษตรแปรรูปสงออกในรูปการรับจาง

ผลิตจากเดิมผลิตเอง เปนจางผลิต

หรือซื้อจากภายนอกมาจำหน�ายตอ

(Outsourcing) เพื่อปรับแผนธุรกิจ

ใหมีความเขมแข็งยิ�งขึ้น

10 เมษายน 2556 
บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนหุน

และมูลคาหุนจากทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว 70 

ลานหุนมูลคาหุนละ 2 บาท เปนทุนจดทะเบียน

ที่ชำระแลว 140 ลานหุนมูลคาหุนละ 1 บาท

มิถุนายน 2556 
บริษัทไดรับเลือกเปนหนึ�ง

ในบริษัทที่เขาเกณฑการ

คำนวณ MSCI Global Small 

Cap Indices

สิงหาคม 2556
บริษัทไดรับรางวัล “200 Asia’s Best” 

จากนิตยสาร Forbesโดยไดรับการคัดเลือก

ใหเปนสุดยอดบริษัทขนาดกลางและเล็กใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค จากจำนวนบริษัททั�ว

เอเชียกวา 15,000 บริษัท และเปนบริษัท

ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค หรือ Fast Moving 

Consumer Goods (FMCG) เพียงแหงเดียว

จากประเทศไทยที่ไดรับรางวัล

3 กันยายน 2556 
บริษัทไดลงทุนในบริษัท 

Prime Agrico ในสัดสวน 35% 

มูลคาลงทุน 14 ลานบาทถวน 

ในหุนสามัญจำนวน 140,000 หุน 

มูลคาหุนละ 100 บาท

8 พฤศจ�กายน 2556 
บริษัทไดลงทุนเพิ�มใน Prime Agrico 

อีก 15% จากผูถือหุนเดิมของ 

Prime Agrico ในหุนสามัญ 60,000 หุน 

มูลคาหุนละ 100 บาท มูลคาลงทุน 6 

ลานบาทถวน ทำใหบริษัทถือหุนรวม 

50% หรือ 200,000 หุน มูลคาลงทุน 20 

ลานบาทถวน

2556 มี.ค. เม.ย.ม.ค. ก.พ. มิ.ย.พ.ค. ก.ย.ส.ค.ก.ค. พ.ย.ต.ค. ธ.ค.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศจำาแนก

ธุรกิจหลักออกเป็น 

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

  >> ธรุกิจเครื่องดื่ม  เช่น  น้ำาผัก และน้ำาผลไม้ บรรจุกล่องในรูปแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้เครื่องหมาย

   การค้าตรา “มาลี”, ตรา “มาลี เวจจีส์”, ตรา “มาลี เฮลติพลัส”, ตรา “มาลี จู๊ซ มิกส์”, ตรา “มาลี ฟูดส์ เซอร์วิส”, 

   ตรา “มาลี ทรอปิคอล”, และ ตรา “มาลี โคโค่” รวมถึงชา กาแฟและน้ำาดื่ม บรรจุในรูปแบบกระป๋อง กล่องยูเอชที 

   และขวดพลาสติก PET ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “มาลี” หรือ ตราของผู้ว่าจ้างผลิต ตลอดจนนมโคสด บรรจุ

   ในรูปแบบกล่องยูเอชทีและขวดพาสเจอร์ไรส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “ฟาร์มโชคชัย” และน้ำานมข้าวโพด

    ตรา “มาลี ไอคอร์น”

  >> ธุรกิจแปรรูปผลไม้ เช่น ผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ เงาะสอดไส้สับปะรด ลิ้นจี่ ลำาไย แห้ว ลูกตาล มะม่วง

    เป็นต้น) ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง สับปะรดบรรจุกระป๋อง และ ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมาย

   การค้าตรา “มาลี”, ตรา “เฟริสช้อยส์”, ตรา “ชาวสวน”  และตรา “มาลี ฟูดส์ เซอร์วิส”

2.  ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญา และรับจ้างผลิต บริษัทฯ ทำาการรับจ้างผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง

  ดำาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตสินค้า เพื่อให้ลูกค้าทำาการตลาดและจัดจำาหน่ายผลิต

 ภัณฑ์นั้นๆ
 
 บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัท อะกริซอล จำากัด ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมวัตถุดิบหลักอย่างครบ

วงจร ตั้งแต่การพัฒนา และให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์, ส่งเสริมการเพาะปลูก, การทำา Contract Farming กับสมาชิกเกษตรกร 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบ เพียงพอสำาหรับการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไป

ตามมาตรฐานและเกณฑ์ของ GMP, HACCP, BRC, IFS, HALAL, Q-MARK จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

SR-MARK จากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่า การปลูกพืชนั้นๆ แล้วจะมีรายได้ และไม่ต้องสุ่มเสี่ยงต่อการ

แบกภาระผลผลิตที่ล้นตลาด   

             

     บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด เป็นบริษัทย่อย ผู้ดูแลด้านการตลาดและการจัดจำาหน่ายภายในประเทศทั้งหมด

มีทั้งจัดจำาหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัทและจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ

 สินค้าหลักที่ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด จัดจำาหน่าย แบ่งตามหน้าที่ของสินค้า ดังนี้
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 จากความมุ่งมั่นในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดแบ่งโครงสร้าง

ของสินค้าหลักใหม่ตามประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยกลุ่มโภชนาการประจำาวัน จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการเติม

แต่งสารอาหารเพิ่มเติมใดๆ โดยตัวของผลิตภัณฑ์เองให้วิตามิน หรือสารอาหาร ที่ตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการ

ของผู้บริโภคประจำาวันเพื่อคงรักษาสุขภาพที่ดี ในขณะที่กลุ่มฟังก์ชันนอล จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเพิ่มเติมสารอาหารที่มี

ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในด้านต่างๆ และสุดท้ายกลุ่ม Mass จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้

ความสดชื่น สนองตอบความต้องการของทุกเพศ ทุกวัย 

ตรา “มาลี”

กลุ�มฟ�งก�ชันนอลกลุ�มโภชนาการประจำวัน

น้ำผลไม�ผสมน�าแร�
ตรา มาลี เฮลติพลัส น้ำผลไม� 40% ตรา มาลี จู�ซ มิกส�

น้ำผลไม�และผลไม�กระป�อง
ตรา มาลี ฟู�ดส� เซอร�ว�ส

น้ำผลไม� ตรา มาลี ทรอป�คอล

ผลไม�กระป�อง ตรา มาลี

น้ำดื่ม

กลุ�ม Mass บร�โภคได�ทุกเพศ ทุกวัย

น้ำผลไม� 100% ยูเอชที ตรามาลี

น้ำผลไม� 100% พาสเจอร�ไรส�
ตรามาลี

น้ำผักผลไม� 100% ยูเอชที
ตรา มาลี เวจจ�ส�

น้ำนมข�าวโพดยูเอชที
ตรา มาลี ไอคอร�น

น้ำมะพร�าว ตรา มาลี โคโค�

ตราอื่นๆ (ยกเว�นมาลี)

นมโคสดกลุ�มผลไม�และขนมหวาน เคร�่องดื่มอื่นๆ

ผลไม�กระป�อง ขนมหวาน กาแฟกระป�อง
“เทอร�บัสต�า แมกซ�”

น้ำผลไม� ตรา 
“รอยัล ฟรุตช�่”ตรา “เฟร�สช�อยส�

ตรา “ชาวสวน”

ฟาร�มโชคชัย 
ยูเอชที

ฟาร�มโชคชัย
พาสเจอร�ไรส�

ฟาร�มโชคชัย 
คร�มเทียมข�นหวาน
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สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา

  ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์แบรนด์มาลีอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสดใส ทันสมัย แต่ก็แฝง

ไว้ด้วยความน่าเชื่อถือภายใต้แบรนด์คุณภาพ “มาลี” ที่ผู้บริโภคคนไทยรู้จักมานาน นอกจากนั้นยังได้พัฒนาการสื่อสารต่างๆ 

ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง เพื่อสื่อถึงความห่วงใยที่มาลีมีต่อทุกคน บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับทุกขั้นตอนในการผลิต 

เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในรสชาติ และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตรามาลีทุกกล่อง ภายใต้ slogan ใหม่ คือ “Malee... Fruit 

with care” มาลี...น้ำาผลไม้ที่ห่วงใยคุณ บริษัทฯ ต้องการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาดูแลตนเอง และดูแลคนรอบข้าง ด้วยการ

มอบน้ำาผลไม้ที่ถูกดูแลมาอย่างดีทุกขั้นตอนเพื่อสุขภาพแทนความห่วงใย บริษัทฯ ยังเน้นการทำาตลาดสินค้าจำาพวกเครื่อง

ดื่มและผลักดันการเติบโตของธุรกิจภายในประเทศมากขึ้น มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแสดงความเป็นผู้

เชี่ยวชาญในตลาดน้ำาผลไม้อย่างแท้จริง และสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย สามารถขยายฐานตลาด

หรือช่องการการจัดจำาหน่ายออกไป ซึ่งโดยสรุปภาพรวมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา มีดังนี้ 

  >> น้ำาผลไม้ 100% ยูเอชท ี ได้มีการปรับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยแพคเกจจิ้งใหม่ สีสันสดใส และแบบทันสมัยขึ้น

   กว่าเดิม เพื่อจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น อีกทั้งได้วางแผนการจัดโรดโชว์ทั่วประเทศ เน้นในย่านชุมชน ออฟฟิศ 

   มหาวิทยาลัย และร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนวัยทำางาน นิสิต นักศึกษา และแม่บ้าน คาดหวัง

   การขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำางาน ซึ่งเป็นฐานผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการเติบโต

   ในอนาคต  

  >> เมโลดี้ ออฟ ไลฟ ์ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “The Innovative Music Festival” ประสบการณ์ทางดนตรีผสาน

   เทคโนโลยีสุดล้ำา สะท้อนสีสันของดนตรีผ่านศิลปิน นักร้อง นักดนตรี ทุกสไตล์ มาลีได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน 

   เทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งแห่งปี เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบันทึกประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

   ของมาลี ในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ เน้นกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น ซึ่งงาน เมโลดี้ ออฟ ไลฟ์ ในครั้งนี้ จะช่วยสานต่อ

   กลยุทธ์หลักในปี 2556 สู่ความเป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และ innovation มากขึ้น ในงาน มาลีได้ร่วม

   ออกบู๊ธและนำาของที่ระลึกต่างๆ มาจำาหน่าย  อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์น้ำาผลไม้มาลีมาจำาหน่ายในราคาพิเศษด้วย 

   เพื่อให้วัยรุ่นที่มาร่วมงานได้ดื่มน้ำาผลไม้มาลีที่เราดูแลการผลิตมาอย่างดี เพื่อสุขภาพดีๆ ของทุกคน โดยมาลี

   ได้เตรียมกิจกรรมดีๆ เป็นพิเศษ เพื่อลูกค้ามาลี คลับ และแฟนดนตรีในงานเทศกาลดนตรีฯ ครั้งนี้ หลากหลาย

   รูปแบบ เช่น แฟนพันธุ์แท้ Facebook Malee Club สามารถรับของรางวัลมากมายในงาน เมโลดี้ ออฟ ไลฟ์ 

   เป็นงานกิจกรรมทางดนตรี สำาหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้เป็นวัยกำาลังเรียนรู้ จึงต้องใส่ใจในสุขภาพเป็น

   สำาคัญ สินค้าที่มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพอย่างน้ำาผลไม้มาลี ช่วยตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ 

  >> มาลี สื่อคุณค่าน้ำาผลไม้ที่ดี เพราะดูแลมาดี ผ่านภาพยนตร์โฆษณาเรื่องใหม่ มาลี น้ำาผลไม้ที่ดูแลสุขภาพคนไทย

   และทั่วโลกมากว่า 40 ปี  เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “ดูแลมาดี” เพื่อบอกเล่าความใส่ใจและความพิถีพิถัน

   ในทุกขั้นตอนการผลิตที่มาลียึดมั่นมาตลอด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าที่ดีที่สุดจากธรรมชาติทั้งรสชาติที่แสน

   อร่อย และคุณประโยชน์ที่เต็มเปี่ยม มาลีใส่ใจ พิถีพิถันและให้ความสำาคัญกับทุกกระบวนการในการผลิตน้ำาผลไม้ 

   ตั้งแต่ขั ้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์ผลไม้ต่างๆ การปลูก การดูแล การเก็บ ไปจนถึงบรรจุลงกล่อง ทั้งหมดนี้ 

   สรุปได้เป็น slogan ของมาลีว่า “Fruit with Care” ซ่ึงหมายถึงความห่วงใยของมาลี ท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์มาลีทุกหยด

    และความห่วงใยนี้ก็ถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคทุกคนที่ให้มาลีเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่

   เขาห่วงใย โดยเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณา จะเล่าว่า “น้ำาผลไม้มาลี ถูกดูแลมาดี” อย่างไร ตั้งแต่ การปลูกให้มี

   ระยะห่างกัน 5 เมตร เพื่อให้แต่ละต้นได้เติบโตและรับสารอาหารอย่างเต็มที่ ไปจนถึงการไม่เร่งรีบเก็บเกี่ยวผลผลิต
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   แต่เลือกที่จะรอให้ผลไม้โตเต็มที่ เต็มทั้งรสชาติและคุณค่าทางสารอาหาร และสุดท้าย คือการใช้มือเก็บผลส้ม

   แต่ละผลอย่างทนุถนอม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ของแนวทาง “4 Cares 4 คุณค่า” ที่เรายึดมั่นเสมอ คือ

   “คัดพันธุ์ | เลือกแหล่ง | คัดผล | เลือกคน” หมายถึง ในผลไม้แต่ละประเภท เราเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุด ปลูกในแหล่ง

   ที่ผลไม้ชอบและเติบโตได้ดีที่สุด เลือกเก็บผลที่พร้อมและเต็มคุณค่าที่สุด และทั้งหมดนี้ ทุกกระบวนการดูแลโดย 

   “ครอบครัวมาลี” คือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ที่ทุ่มเทความรู้และความรักให้กับผลไม้มากที่สุด แนวทาง “4 Cares 

   4 คุณค่า” เกิดขึ้นเพราะมาลีเห็นคุณค่าของผลไม้ทุกผลด้วยความชื่นชอบและเข้าใจในธุรกิจของผลไม้ และได้ไป

   คลุกคลีทุกขั้นตอน ทำาให้บริษัทฯ รู้ว่าวัตถุดิบมีความสำาคัญอย่างมาก ครอบครัวเกษตรกรมาลีกว่า 5,000 ครอบครัว

   และบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) จึงช่วยกันดูแลและใส่ใจผลไม้ทุกผล ในทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันที่สุด 

   เพื่อให้ผลไม้ทุกผล น้ำาผลไม้ทุกกล่อง พร้อมดูแลผู้บริโภคด้วยคุณค่าที่เต็มเปี่ยมทุกที่ ทุกเวลา   

  >> Malee Healti Plus ครั้งแรกของนวัตกรรมน้ำาผลไม้ ตลาดน้ำาผลไม้ในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะ

   เห็นว่าผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ทำาให้บริษัทฯ ได้ทำาการค้นคว้า วิจัย และออกผลิตภัณฑ์

   ใหม่ เพื่อขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มที่รักผิวโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ มาลี เฮลติพลัส (Malee Healti Plus) 3 สูตร 

   ได้แก่ สูตรอะเซโรล่าเชอร์รี่, สูตรส้มยูสุ และสูตรแบล็คเคอร์แรนท์ โดยถือเป็นครั้งแรกของนวัตกรรมน้ำาผลไม้ที่

   ผสมผสานสองคุณค่าของน้ำาผลไม้ชั้นเลิศ ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงจากผลไม้ธรรมชาติทำาให้ร่างกายดูดซึมได้

       ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ กับ น้ำาแร่จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของไทย โดยเป็น

           น้ำาแร่ร้อนคุณภาพจากเทือกเขาหินแกรนิตแห่งเดียวของประเทศไทย มี

             แร่ธาตุที่ผิวต้องการมากถึง 19 ชนิด ซึ่งหารับประทานไม่ได้จากอาหาร

              ทั่วไป อาทิเช่น ซิลิก้า ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ 

        และฟลูออไรด์ ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน 

        ทำาให้ผิวดูชุ ่มชื่นจากภายในสู่ภายนอก เสมือนดื่มความชุ่มชื่นให้ผิว 

        ซึ่งเหมาะกับสาววัยทำางาน และเหล่านักศึกษา ที่ให้ความสำาคัญต่อ

        การดูแลผิวพรรณและสุขภาพเป็นพิเศษ ด้วยรสชาติที่ทั้งอร่อย และ 

         กลมกลอ่มผนวกกบัคณุคา่ทางโภชนาการบำารงุผวิ บรษิทัฯ จงึ

              คาดว่า มาลี เฮลติพลัส (Malee Healti Plus) ทั้ง 

          3 สูตร จะสร้างกระแสการดื่มน้ำาผลไม้ผสมน้ำาแร่

             ใหม่ในกลุ่มนักศึกษาและคนทำางาน ด้วยแบรนด์

                มาลีเป็นแบรนด์ไทยท่ีแข็งแกร่ง และผู้บริโภค
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   เองก็มีความเชื่อถือและยอมรับในคุณภาพ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก 

   เพื่อสร้างการรับรู้ และจดจำาสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีการออกภาพยนตร์โฆษณาชุด “ดื่มความชุ่มชื่น

   ให้ผิว...ตลอดวัน” เพื่อตอกย้ำาคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ผนวกกับการสื่อสารอย่างครบวงจร เพื่อกระตุ้นการ

   บริโภคในทุกรูปแบบ อาทิ การจัดทำาโปรโมชั่น การจัดแจกผลิตภัณฑ์ทดลองชิม รวมถึงการใช้ส่วนผสมของสื่อ

   โฆษณาที่เหมาะสม ทั้งสื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย (Social Media) เช่น

   เฟสบุ๊ค หรือ อินสตาแกรม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น และวัยทำางาน โดยบริษัทได้วางแผนการจัดโรดโชว์

   ในชุมชน ออฟฟิศ มหาวิทยาลัย เพื่อแจกชิมสินค้าใหม่ ให้เกิดการทดลองสินค้า แนะนำาประโยชน์ของสินค้า

   สร้างการรับรู้ในแบรนด์ และทำาให้เกิดการซื้อในลำาดับต่อมา มาลี เฮลติพลัส (Malee Healti Plus) 3 สูตรใหม่ 

   (อะเซโรล่าเชอร์รี่, ส้มยูสุ และแบล็คเคอร์แรนท์) ไม่เพียงดื่มความสดชื่นที่หอม อร่อย แต่ยังได้ดื่มความชุ่มชื่น

   ให้ผิว เปรียบเหมือนการดูแลผิวจากภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดในกล่องเดียว 

  >> น้ำาผลไม้  100% ยูเอชที ตรามาลี วางจำาหน่ายสินค้าใหม่ “น้ำาส้มทรีโอ 100%” “น้ำาลิ้นจี่ 100%” และ “ น้ำาพีช

   ผสมน้ำาสตรอเบอร์รี่และน้ำาผลไม้รวม 100%” ซึ่งเป็นการกระตุ้นตลาดน้ำาผลไม้ของมาลีให้เติบโตขึ้น โดยทั้ง 3 

   รสชาติใหม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

 

  >> น้ำาผักผสมน้ำาผลไม้รวม 100% ตรา มาลี เวจจีส์ และน้ำานมข้าวโพด ตรามาลีไอคอร์น ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน

   เทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำาปี 2556 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ “อิ่มบุญ รวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 

   องค์ราชินี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้

   ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไป โดยภายในงาน มาลีได้ร่วมการผัดหมี่

    “เส้นหมี่ทองคำา ราดหน้าทรงเครื่องเจ” ที่ถือเป็นอาหารไฮไลท์ของปี 2556 อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งใน

   การสนับสนุนทางด้านอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมถือศีลกินเจ 10 วัน 10 คืน  

  >> น้ำาผลไม้มาลีพาสเจอร์ไรส์ 100% วางจำาหน่ายรสชาติใหม่ น้ำาลิ้นจี่ 100% ขนาด 300 มล. ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

   ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายของน้ำาพาสเจอร์ไรส์ 100% ตรามาลี ให้เพิ่มมากขึ้น และครองส่วนแบ่ง

   การตลาดสูงสุด ในช่องทางคอนวีเนี่ยนสโตร์ ในปี 2556

 

  >> น้ำาแอปเปิ้ล 100% ตรามาลี ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด จากข้อมูล Nielsen ในรอบเดือนธันวาคม 2556 

   น้ำาแอปเปิ้ล 100% ตรามาลี (MALEE) มีส่วนครองตลาดสูงถึงร้อยละ 58 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ

   ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ามาลี โดยบริษัทฯ เชื่อว่าจากการทุ่มเทในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ไปจน

   ถึงกรรมวิธีการผลิตสินค้าอย่างพิถีพิถัน ทำาให้ได้น้ำาแอปเปิ้ล 100% มาลี ที่มีรสชาติตรงใจผู้บริโภค และครองใจ

   ผู้บริโภคมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังคงพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ได้คุณภาพ และ

   ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้รักสุขภาพต่อไป เพราะมาลี คือ น้ำาผลไม้ที่ห่วงใยคุณ

  >> จัดแคมเปญร่วมกับ นิติพล คลีนิค และ บอดี้ เชฟ บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่นร่วมกับ 2 พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่

    นิติพลคลีนิค และบอด้ี เชฟ ท่ีช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูหนุ่มสาวข้ึน และขยายฐานผู้บริโภคสู่คนรุ่นใหม่

   ไปพร้อมๆ กัน โดยทั้ง 2 แคมเปญ “Beauty within” และ “Blink & Bright” ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคหนุ่ม

   สาวเป็นอย่างดี มีหนุ่มสาวผู้รักสุขภาพ ต้องการมีทั้งสุขภาพดีและผิวหน้ากระจ่างใส เพียงซื้อน้ำาผลไม้ 100%

   ตรา มาลี ที่ร่วมรายการ สะสมใบเสร็จให้ครบตามเงื่อนไข รับฟรีชุดดูแลผิวพรรณ และสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพ

   กายและสุขภาพผิวดีอย่างแท้จริง
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  >> ผลไม้กระป๋องตรามาลี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกตาลผสมถั่วแดงในน้ำาเชื่อมกลิ่นใบเตย ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์

   แบบใหม่ ซองในถ้วย (Bag in Cup) จำาหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้น เพื่อคงความเป็นแบรนด์ผลไม้กระป๋อง

   พรีเมี่ยมในใจผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองมานานหลายสิบปี นอกจากนั้น ยังครองความเป็นผู้จัดจำาหน่ายเพียงรายเดียว

   ในเซเว่น อีเลฟเว่น ยาวนานถึง 8 ปีซ้อน และยังมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในทีวีเพื่อเพิ่มการใช้ผลไม้กระป๋องใน

   เมนูคาวหวานต่างๆ นอกเหนือจากการใช้ไหว้ในเทศกาลต่างๆ เท่านั้น เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้กระป๋องตลอด

   ทั้งปี
  
  >> นมยูเอชทีและนมพาสเจอร์ไรส์ ตราฟาร์มโชคชัย ออกสินค้าใหม่ นมยูเอชทีรสช็อคโกแลตมอลล์ ขนาด 200 มล.

   และนมพาสเจอร์ไรส์ รสกล้วย และรสกาแฟ ขนาด 200 มล. วางจำาหน่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งเน้นกระจาย

   สินค้าเพิ่มขึ้นในช่องทางใหม่ๆ เช่น โรงเรียน หรือ เอเย่นต์สินค้าพาสเจอร์ไรส์ และวางจำาหน่ายผ่านแอมเวย์

   อีกด้วย

  >> ครีมเทียมข้นหวาน ตราฟาร์มโชคชัย บริษัทฯ ได้ขยายไลน์สินค้าใหม่กลุ่มฟาร์มโชคชัย เน้นสินค้าที่เจาะตลาด

   ฟู้ดเซอร์วิส สร้างการรับรู้ในแบรนด์ในกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อตอบรับการเติบโตของตลาดฟู้ดเซอร์วิส

   ในปี 2556  

  >> น้ำาส้มวาเลนเซีย และน้ำาแอปเปิ้ล 100% ตรามาลี ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

   สำาหรับเสริฟบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี  ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.56 – 31 ต.ค.57

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2557

ส่งออก

น้ำาผลไม้และผลไม้บรรจุกระป๋องปี 2556
 บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการขายส่งออกโดยเน้นการขายสินค้า แบรนด์มาลี และนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้

ตรงความต้องการของลูกค้าตลาดส่งออก รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำาหน่าย ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกน้ำาผลไม้มีการเติบโต

จากปี 2555 กว่าร้อยละ 80 ซึ่งตลาดส่งออกต่างประเทศที่สำาคัญในปัจจุบันได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์, จีน, ฮ่องกง, เกาหลี,

ปากีสถาน โดยคิดเป็นสัดส่วน 70% ของยอดการส่งออกสินค้าตรามาลี  
 

 ส่วนมูลค่าการส่งออกผลไม้กระป๋องของบริษัทในปี 2556 ก็มีการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 10 ทั้งนี้มูลค่าการส่งออก

ผลไม้บรรจุกระป๋องของประเทศไทยปี 2556 ไม่รวมสับปะรดบรรจุกระป๋อง เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 9 คิดเป็นมูลค่า 5,138 

ล้านบาท โดยมีตลาดหลักได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ ่น มาเลเซีย สิงค์โปร์และออสเตรเลียตามลำาดับ และการเติบโต

ดังกล่าวเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของตลาดสหรัฐอเมริการเป็นหลัก 

 สำาหรับแนวโน้มการส่งออกผลไม้กระป๋องของประเทศไทยในปีหน้านี้ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องแต่จะมีผลกระทบจาก

การถูกตัดสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรปซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ภายในประเทศ

กลุ่มธุรกิจน้ำาผักและน้ำาผลไม้
 แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผักและผลไม้ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่องมาหลายปี ถึงแม้

ว่ากระแสการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงจากการดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นการดื่มเพื่อปกป้องและ

ป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาสุขภาพในช่วงวัยนั้นๆ เนื่องจากผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสารอาหาร และเครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพมากขึ้น มีการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลสินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่าง

ถูกวิธี  โดยเฉพาะเมื่อสังคมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจที่จะดูแลสุขภาพ และรู้ว่าต้องเลือก

ผลิตภัณฑ์แบบใดให้เหมาะกับตนเองมากที่สุด อีกทั้งผู้บริโภคก็ตระหนักดีว่าไลฟ์สไตล์ของตนเอง มักเกี่ยวข้องกับอาหาร

หรือวิถีชีวิตที่บั่นทอนสุขภาพ จึงต้องการมองหาผลิตภัณฑ์เพื่อบำารุงสุขภาพมาปรับสมดุล อย่างไรก็ตามแนวโน้มการบริโภค
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เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะเป็นโอกาสทางการตลาดของบริษัทฯ แต่ก็เป็นอุปสรรคทางการแข่งขันเช่นกัน เพราะทำาให้มีคู่แข่งขัน

รายใหม่ๆ เข้ามาเล่นในตลาดนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี

 ในป ี2556 ตลาดน้ำาผลไมพ้รอ้มดืม่มมีลูคา่ประมาณ 1.2 หมืน่ลา้นบาท (12,016) หรอืประมาณ 307.66 ลา้นลติร (307,655 

พันลิตร) โดยแยกเป็นตลาดน้ำาผลไม้คุณภาพดี ราคาสูง (Premium Market) 4.46 พันล้านบาทหรือประมาณ 63.82 ล้านลิตร

(63,818 พันลิตร) มีอัตราการเติบโตประมาณ 5% แบ่งเป็นตลาดยูเอชที 3.97 พันล้านบาท (3,971) มีอัตราการเติบโต 4% มาลี

ครองส่วนแบ่งตลาด 24% และตลาดพาสเจอร์ไรส์ 0.48 พันล้านบาท มีอัตราการเติบโตประมาณ 12% มาลีครองส่วนแบ่ง

ตลาด 36% ตลาดน้ำาผลไม้คุณภาพปานกลาง ราคามาตรฐาน (Medium Market) 0.64 พันล้านบาท (635) หรือประมาณ 

13.04 ล้านลิตร (13,043 พันลิตร) ตลาดน้ำาผลไม้ราคาประหยัด (Economy Market) มีมูลค่า 3.5 พันล้าน (3,469) หรือประมาณ 

126.43 ลา้นลติร (126,431 พันลิตร) และตลาดน้ำาผลไมร้าคาถกู (Super Economy Market) 1.82 พนัลา้น (1,819) หรอืประมาณ 

65.07 ล้านลิตร (65,066 พันลิตร) ที่เหลือเป็นตลาดย่อยอื่นๆ มีมูลค่า 1.6 พันล้านบาท (1,637) หรือประมาณ 39.3 ล้านลิตร 

(39,297พันลิตร) และตลาดยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต เนื่องจากผู้บริโภคยังคงใส่ใจในสุขภาพ และแนวโน้มจะมี

มากขึ้นทุกๆปี รวมถึงการเข้ามาของแบรนด์น้ำาผลไม้ใหม่ๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็ช่วยทำาให้การแข่งขันใน

ตลาดน้ำาผลไม้คึกคักขึ้น และมีแนวโน้มการขยายตัวสูงขึ้นด้วย
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 ในอดีตตลาดน้ำาผลไม้พร้อมดื่มมีอัตราการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2556 จากปัจจัยการแข่งขันที่สูงของ

เครื่องดื่มในประเภทอื่นๆ เช่น การจัดแข่งขันที่รุนแรงของตลาดชาเขียว การเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ในตลาดน้ำาอัดลม  การ

เปิดตัวของแบรนด์ใหม่ในกลุ่มฟังชั่นนอลดริ้งค์ เป็นต้น จึงส่งผลกระทบให้การเติบโตของตลาดน้ำาผลไม้พร้อมดื่มชะลอ

ตัวลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 (ที่มา:Nielsen, ธ.ค. 2556) แต่กระแสในเรื่องสุขภาพก็ยังไม่ลดน้อยลงไป มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น

และจริงจังขึ้น และการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ๆ ทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ทำาให้บริษัทเชื่อมั่นว่าตลาดน้ำาผัก-ผลไม้

พร้อมดื่มยังคงเป็นธุรกิจที่ยังสามารถขยายตัวอยู่ได้ โดยที่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการนำาเสนอนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ การจัด

กิจกรรมทางการตลาดอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะเน้นทำาการตลาดในรสชาติที่สำาคัญๆ ได้แก่ น้ำาส้ม น้ำาทับทิม น้ำาองุ่นแดง และน้ำาแอปเปิ้ล ซึ่งทั้ง 4 รสชาตินี้ 

มีสัดส่วนยอดขายสูงกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าตลาดรวมของน้ำาผลไม้พรีเมี่ยม ยูเอชที โดยมาลีสามารถครองส่วนแบ่งตลาด

น้ำาแอปเปิ้ลสูงที่สุดถึงร้อยละ 58 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ามาลี และในปี 2557 ทางบริษัทฯ 

มีแผนการขยายสู่รสชาติอื่นๆ ที่สำาคัญและมีศักยภาพ เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยกิจกรรมทางการตลาดที่

ครบวงจร พร้อมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รสชาติผลิตภัณฑ์มาลีที่ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด

 โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้มีปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ เน้นการโปรโมทภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ 

รวมถึงการสื่อสารสโลแกนใหม่  Malee Fruit with Care และ 4 ความห่วงใย (คัดพันธุ์ เลือกแหล่ง คัดผล เลือกคน) ผ่านหนัง

โฆษณาชุดใหม่ของน้ำาผลไม้ 100% ตรามาลี ซึ่งถือเป็นแนวคิดทางการตลาดที่บริษัทเร่งผลักดัน เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึง

คุณค่าที่ซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์น้ำาผลไม้ 100% ตรามาลีทุกกล่อง นอกจากนั้นยังมีการจัดแคมเปญร่วมกับบริษัทคู่ค้าต่างๆ 

เช่น ของสไปร์ซซี่ ดิสก์ บอดี้เชฟ หรือ นิติพลคลีนิค เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์มาลีให้ดูทันสมัยขึ้นและขยายกลุ่ม

เป้าหมายใหม่ที่เป็นวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มาลีอาจยังครอบคลุมไม่ถึง ทางบริษัทฯ ยังมีการแนะนำา

สินค้าใหม่ในกลุ่มน้ำาผลไม้ 100% ระดับพรีเมี่ยม หลากหลายรสชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ น้ำาส้ม

ทรีโอ 100%, น้ำาลิ้นจี่ 100% และน้ำาพีชผสมน้ำาสตรอเบอร์รี่และน้ำาองุ่นแดง 100% ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็น

อย่างดี นอกเหนือจากการใช้สื่อโฆษณาแล้ว ทางบริษัทยังมีการจัดกิจกรรมโรด์โชว์ตามเทศกาลต่างๆ แจกชิมสินค้าใหม่ หรือ

ส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เพื่อกระตุ้นการบริโภค ทดลองดื่ม และขยายฐานผู้บริโภคใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัท

ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ น้ำาผลไม้ผสมน้ำาแร่ธรรมชาติ มาลีเฮลติพลัส เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นและวัยเริ่ม

ทำางาน เป็นการเพิ่มทางเลือกในการดื่มให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจรักสุขภาพ ขณะเดียวกันก็คำานึงถึงความสวยงามของผิวพรรณ

และมองหาสินค้าใหม่ๆ ที่รสชาติดีมีประโยชน์ ซึ่งเริ่มวางจำาหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เป็นต้นมา มาลีเฮลติพลัสถือ

เป็นการขยายเช็กเม้นต์ใหม่ให้กับแบรนด์มาลี ด้วยการวางตำาแหน่งทางการตลาดอยู่ในตลาดน้ำาผลไม้ราคาประหยัด 

(Economy Market) แต่ภาพลักษณ์และวัตถุดิบที่เลือก ใช้กลับกลายเป็นสินค้าในกลุ่มพรีเมี่ยม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากผู้บริโภค สามารถสร้างยอดขายในธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัท และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดแบรนด์มาลีให้มากขึ้น

กลุ่มธุรกิจผลไม้กระป๋อง
ลักษณะเฉพาะตัวของอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง

 เนื่องจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของสินค้าฤดูกาลที่มีอย่างจำากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคต่อเนื่อง

กันมาหลายปี ทำาให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ ส่งผล

ให้ตลาดผลไม้กระป๋องพรีเมี่ยม ในปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 885 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ช้าลงอยู่

ที่ประมาณ 2% ลักษณะของธุรกิจผลไม้กระป๋องมีการแข่งขันที่ต่ ำา มีคู ่แข่งขันในตลาดพรีเมี่ยมที่มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ

เพียงไม่กี่ราย เนื่องด้วยธุรกิจการผลิตผลไม้กระป๋อง ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง ต้องมีความเชี่ยวชาญในการเลือกซื้อ

วัตถุดิบในการผลิต ต้องมีแรงงานฝีมือในการคัดสรร ปอก คว้าน ผลไม้ ให้ได้คุณภาพ ซึ่งจะต้องใช้บุคคลากรจำานวนมากที่

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่สูงในการดำาเนินงาน ประกอบกับฤดูกาลที่ไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลต่อวัตถุดิบโดยตรง 

จึงทำาให้การเข้ามาแข่งขันในธุรกิจผลไม้กระป๋องของคู่แข่งขันรายใหม่ๆ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก
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แนวโน้มอุตสาหกรรม

 ธุรกิจผลไม้กระป๋อง เป็นธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งนั่นหมายถึง หากปีการผลิตใดประสบปัญหา

ทางธรรมชาติ เช่น น้ำาท่วม ภัยแห้ง ฤดูกาลผิดปกติ หรือผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ก็จะส่งผลให้ปริมาณของ

ผลิตผลของผลไม้นั้นๆ ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่ขาดการให้ความสำาคัญในการปลูกผลไม้

ฤดูกาล ทำาให้พื้นที่ในการปลูกผลไม้น้อยลงไปทุกปี นอกจากนี้ธุรกิจผลไม้กระป๋อง ยังมีส่วนประกอบที่สำาคัญอยู่  2 ประการ 

คือ 

 1. กระปอ๋งที่ใช้บรรจุผลไม้ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในการผลิต ผู้ประกอบการมีอำานาจในการต่อรองราคากระป๋องได้น้อยมาก

  เนื่องจากมีโรงงานผลิตกระป๋องเพียงไม่กี่รายในประเทศ อีกทั้งลักษณะธุรกิจผลไม้บรรจุกระป๋องต้องใช้กระป๋องเหล็ก 

  ในการบรรจุเท่านั้น เพื่อรักษาคุณภาพของผลไม้ให้คงคุณภาพตลอด 2 ปี ดังนั้นหากต้นทุนแผ่นเหล็กมีการปรับ

  ราคาสูงขึ้น ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง 

 2. ผลผลิตของผลไม้ สืบเนื่องจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทำาให้

  ผลผลิตที่ได้คุณภาพของผลไม้ที่จะนำามาเป็นวัตถุดิบมีน้อยกว่าปริมาณที่ประมาณการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

  ผลไม้กระป๋องโดยตรง ทำาให้ผู้ประกอบการหลายรายเลือกที่จะผลิตผลไม้กระป๋อง เพียงพอต่อตลาด ไม่เน้นการทำา

  รายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาดมากนักหรือมองหาชนิดของผลไม้ใหม่ๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพิงฤดูกาลมากจน

  เกินไป

ภาวะการแข่งขัน

 ตลาดผลไม้กระป๋อง แบ่งเป็น 3 ตลาดใหญ่ ๆ คือตลาด Premium, Medium, และ Economy  

  >> ตลาด Premium มีคู่แข่งหลัก 2 ราย คือ Malee ภายใต้การผลิตของ กลุ่ม บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)

   และUFC ภายใต้การผลิตของกลุ่มบริษัท อาหารสากล จำากัด  (มหาชน) ซึ่งในตลาดนี้จะไม่เน้นด้านราคาเป็น

   หลัก แต่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพผลไม้ บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการขายด้านอื่นๆ

  >> ตลาด Medium มีหลากหลายแบรนด์ที่ให้ความสนใจในตลาดนี้ เนื่องจากคุณภาพสินค้าปานกลาง ราคาต่ำากว่า

   สินค้ากลุ่ม Premium เช่น นกพิราบ , ไทยเอดี , เฟริสช้อยส์ และเฮ้าส์แบรนด์ ต่าง ๆ

  >> ตลาด Economy ซึ่งเป็นตลาดที่มีหลายแบรนด์มาก อีกทั้งไม่เน้นในเรื่องคุณภาพของผลไม้ แต่จะเน้นทางด้าน

   ราคาเป็นหลัก โดยจะทำาราคาต่ำากว่าสินค้าในตลาด Medium   เช่น ชาวสวน, ชาวดอย เป็นต้น 

 โดยภาพรวมการแข่งขันในปี 2556 ที่ผ่านมา จะไม่ค่อยรุนแรงนักในตลาดพรีเมี่ยม เนื่องจากมีคู่แข่งขันเพียงไม่กี่ราย 

ส่วนใหญ่จะเน้นการส่งเสริการขาย ณ จุดขายในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อกระตุ้นการบริโภคเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม ยังคง

ต้องรักษาสมดุลของยอดขายและสต็อกให้เพียงพอจำาหน่ายทั้งปี บริษัทมาลีฯ ยังคงเดินหน้าเป็นผู้จัดจำาหน่ายผลไม้กระป๋องแต่

ผู้เดียวในเซเว่น อีเลฟเว่น และออกสินค้าใหม่ จำาหน่ายเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่น เท่านั้น คือ ลูกตาลผสมถั่วแดงในน้ำาเชื่อม

กลิ่นใบเตย ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซองในถ้วย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถฉีกซอง เติมน้ำาแข็ง และรับประทานได้ทันที เพิ่มความ

สะดวกในการพกพา และรับประทาน นอกจากนี้ ทางมาลียังมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านรายการโทรทัศน์ เพื่อสร้าง

สรรเมนูคาวหวานใหม่ๆ เพิ่มการบริโภคผลไม้กระป๋องให้หลากหลายขึ้น แทนการบริโภคตามเทศกาลไหว้เจ้า หรือโต๊ะจีน

เท่านั้น 

ตำาแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรม

 ตลาดผลไม้กระป๋อง จะมีแบรนด์มาลีเป็นผู้นำาตลาด และเป็นผู้กระตุ้นตลาดให้เติบโต ภายใต้การทำา โปรโมชั่น ส่งเสริม

การขายต่าง ๆ  และการออกสินค้าใหม่เพื่อจับแนวโน้มการเติบโตของตลาด 
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ส่วนแบ่งทางการตลาด

1. Malee มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ  43% ผู้นำาตลาดผลไม้กระป๋อง

2.  UFC มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 35% 

3.  เฟริสช้อยส์ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ  8%

4.  House brand มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ  7% 

5.  นกพิราบ  มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ  4%

6.  อื่นๆ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ  3%

  (ที่มา: Nielsen, ธ.ค. 56)

Malee
UFC
เฟริสชอยส
House Brand
นกพิราบ
อื่นๆ

43%
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3%

7%

8%

35%

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มธัญพืช
 ในปี 2556  ตลาดเครื่องดื่มธัญพืช มีขนาดประมาณ 2,300 ล้านบาท  มีขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับขนาดตลาด

เครื่องดื่มนมประเภทอื่นๆ แต่แนวโน้มการขยายตัวของตลาดในปีที่ผ่านมาสูงถึง 17% เนื่องจากกระแสการดูแลสุขภาพก็ยัง

ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีในกลุ่มผู้บริโภคโดยทั่วไป อีกทั้งจำานวนคนที่แพ้นมวัว กระแสคนกินเจ หรือกินอาหารชีวจิต ก็เพิ่ม

มากขึ้น และคู่แข่งที่อยู่ในตลาดเครื่องดื่มธัญพืชต่างก็ทยอยออกทั้งสินค้าใหม่ และทุ่มงบประมาณในการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นการบริโภคเครื่องดื่มธัญพืช และในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 ตลาดเครื่องดื่มธัญพืชมีปัจจัยหนุนจาก

ฤดูกาลขายของสินค้าในเทศกาลสำาคัญ อาทิ เทศกาลกินเจ ก็ช่วยทำาให้ตลาดเครื่องดื่มธัญพืช ยังคงรักษาการเติบโตได้ดีในปี

ที่ผ่านมา ปัจจุบันคู่แข่งหลักในตลาดเครื่องดื่มธัญพืช ได้แก่  V-fit หรือ Profit เป็นต้น

 

 บริษัท ฯ สามารถคงรักษาฐานยอดขายในปี 2556 เท่ากับปีก่อนหน้านี้ ไม่ลดน้อยลงดังเช่นปีที่ผ่านๆมา แต่การเติบโต

ยังไม่เด่นชัด เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกในเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย ประกอบกับคู่แข่งขันมีสินค้าใหม่ออก

สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายปีที่ผ่านมา อากาศหนาวเย็น ยาวนาน และมากกว่าปกติ ทำาให้ประสบปัญหาในเรื่อง

ของการขาดแคลนวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ส่งผลต่อการจำาหน่ายสินค้าได้อย่างเต็มความต้องการในช่วงปลายปี บริษัท ฯ เล็งเหน็

ถึงความสำาคัญของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ และเห็นถึงกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจในผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในกลุ่ม

นี้มากขึ้นเรื่อยๆ จึงมุ่งเน้นที่จะสรรหาแหล่งวัตถุดิบข้าวโพดหวานให้มากขึ้น มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ เพื่อตอบสนองกระแสคนรักสุขภาพในตลาดเครื่องดื่มธัญพืช
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กลุ่มธุรกิจนมยูเอชที และนมพาสเจอร์ไรส์
 ในปี 2556 คู่แข่งขันในตลาดนมพร้อมดื่มต่างก็โหมการประชาสัมพันธ์ และจัดแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นการบริโภค

นมของคนไทยให้เติบโต ถึงแม้อัตราการบริโภคนมของคนไทยเฉลี่ยต่อคนต่อปีจะเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดอยู่ที่ 14 ลิตรต่อคนต่อปี 

แต่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับทั่วโลกที่มีอัตราการดื่มนมเฉลี่ย 100 ลิตรต่อคนต่อปี ประเทศในเอเชียด้วยกัน

อย่างประเทศญี่ปุ่นก็มีอัตราการดื่มนมเฉลี่ย 76 ลิตรต่อคนต่อปี ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 60 ลิตรต่อคนต่อปี 

หลายๆ องค์กร จึงหันมากระตุ้นให้คนไทยด่ืมนมเพื่อสุขภาพมากขึ้นโดยเน้นให้ความรู้ และกระตุ้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนม

ในทุกเพศทุกวัย ทำาให้ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากในเอเชีย เน่ืองจากการศึกษาที่สูงขึ้นและกระแส

รักสุขภาพก็กระจายออกไปสู่ทุกชุมชน ทุกชั้นทางสังคมเช่นกัน สำาหรับตลาดนมของไทยมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท 

เติบโต 9% และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากแต่ละแบรนด์ในตลาด พยายามเพิ่มความหลากหลายของ

รสชาติ มีการเปิดตัวของสินค้ากลุ่มนมพรีเมี่ยม การขยายตัวของช่องทางการจำาหน่าย และมุ่งเน้นกิจกรรมทางการตลาด

เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ปัจจุบันคนไทยมีการใส่ใจให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ

ของตนเอง และมีการกระตุ้นการบริโภคนมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น รัฐบาลมีนโยบายในการรณรงค์ ให้เด็กดื่มนม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และแข็งแรงเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ
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 ตลาดเครื่องดื่มประเภทนมพร้อมดื่ม เป็นตลาดที่ถูกควบคุมราคาโดยรัฐบาล แบ่งออกได้หลากหลายประเภทตาม

วัตถุดิบที่ใช้ผลิต และกระบวนการผลิตหลักๆ คือ

  >> นมพร้อมดื่มยูเอชที มีสัดส่วนของตลาดประมาณ 30% ของตลาดรวม (ที่มา:Nielsen, ธค. 2556) โดยรสจืดมี

   สัดส่วนการจำาหน่ายสูงสุด และสามารถแบ่งตลาดออกได้เป็น นมยูเอชทีสำาหรับครอบครัว สำาหรับผู้ใหญ่ และ

   สำาหรับเด็ก มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 9%

  >> นมพาสเจอร์ไรส์ มีสัดส่วนของตลาดประมาณ 14% ของตลาดรวม (ที่มา:Nielsen, ธค. 2556) และเติบโตที่ 20% 

 ในปี 2556 ที่ผ่านมา สภาพการแข่งขันในตลาดนมพร้อมดื่มค่อนข้างรุนแรง ด้วยการกระตุ้นการบริโภคนมพร้อมดื่ม

ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการขยายตลาดนมพร้อมดื่มให้เติบโต และเพื่อความได้เปรียบในต้นทุนการผลิตจาก

การผลิตปริมาณมาก (Economy of Scale) มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง 

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซื้อดิสเพลย์ต่างๆ ตามห้าง และจัดรายการส่งเสริมการขายลดราคาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความ

เป็นผู้นำาตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ จึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์เล็กๆ ในตลาดที่ต้อง

จำาหน่ายตามราคากำาหนดของรัฐ และแบกภาระต้นทุนน้ำานมดิบที่สูง แต่อย่างไรก็ตามในปี 2556 บริษัทปรับกลยุทธ์ทางการ

ตลาดใหม่ เน้นการเติบโตในร้านค้าท้องถิ่น และเน้นการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าขนาดเล็กที่มีค่าใช้จ่ายทางการขายที่ต่ำากว่า

เพื่อเพิ่มการบริโภค และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริโภค ด้วยรสชาติที่ดี ผลิตจากนมโคแท้ 100% และราคาแข่งขันได้ 

รวมถึงออกสินค้าใหม่ นมยูเอชทีรสช็อคโกแลตมอลล์ ขนาด 200 มล. และนมพาสเจอร์ไรส์ รสกล้วย และรสกาแฟ ขนาด 

200 มล. วางจำาหน่ายทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้า เจาะกลุ่มผู้บริโภครายใหม่ๆ และกระตุ้นการบริโภค

นมให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นนมยูเอชทีเพียงแบรนด์เดียวที่ได้จำาหน่ายในแอมเวย์อีกด้วย ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ

แบรนด์ให้พรีเมี่ยมขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกระจายสินค้าให้หาซื้อได้ง่ายขึ้น เน้นการขยายช่องทางการจัดจำาหน่าย

ของนมยูเอชที และนมพาสเจอร์ไรส์ในช่องทางใหม่ๆ เช่น โรงเรียน หรือ เอเย่นต์พาสเจอร์ไรส์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

โดยตรง  และใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาดไปยังกลุ่มธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า โดย

ในปี 2557 ทางบริษัท ได้ตั ้งเป้าหมายการเติบโตทั้งนมยูเอชทีและนมพาสเจอร์ไรส์ ตราฟาร์มโชคชัย ด้วยการขยายฐาน

ผู้บริโภค นำาเสนอรสชาติใหม่ๆ สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มปริมาณและความถี่ในการบริโภค เพิ่ม

ช่องทางการจัดจำาหน่าย ปรับแบบดีไซน์ฉลากให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์

ชนิดใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและไม่เป็นสินค้าควบคุมราคาโดยรัฐ ซึ่งทำาให้สามารถปรับราคาจำาหน่ายได้

ตามกลไกของตลาด และตามต้นทุนของสินค้า
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การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปี 2556 และ การทิศทางการการเติบโตในปี 2557
 กว่าหลายทศวรรษที่บริษัทมาลีสามพราน เติบโตโดยการพึ่งพิงผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้ฤดูกาล ได้แก่ เงาะ 

ลิ้นจี่ ลำาไย เป็นต้น ทำาให้เมื่อมีความผันผวนของผลิตผลทางการเกษตรในแต่ละปี ก็ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัท ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้เริ่มปรับนโยบายทางธุรกิจ มุ่งเน้นการทำาตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม ทั้งจากน้ำาผลไม้

และเครื่องดื่มอื่นๆ เพื่อสุขภาพเป็นสำาคัญ แทนที่การทำาตลาดธุรกิจแปรรูปผลไม้ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

กำาหนดทิศทางการเติบโตได้ชัดเจน ไม่พึ่งพิงฤดูกาล หรือ ปริมาณวัตถุดิบผลไม้สดมากเกินไป โดยธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ที่บริษัทให้ความสำาคัญนี้ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ ทั้งในแง่ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย หรือ

แนวโน้มการเติบโตของตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มาลีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถ

บริโภคได้ทุกโอกาส สำาหรับตลอดทั้งวัน หรือตลอดทั้งปี เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้บริโภคแต่ละเพศ แต่ละวัย และแต่ละ

อาชีพ มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

 บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศจำาแนก

ธุรกิจหลักออกเป็น 

1. ธุรกิจตราสินค้าของบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)

2. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญา และรับจ้างผลิต

 

 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทางบริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนการขยายกำาลัง

การผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งความต้องการผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรสชาติ 

หลากหลายขนาดบรรจุ มีการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตให้เพียงพอต่อการจำาหน่ายทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ และทั้งในช่วงของการทำารายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการรองรับลูกค้ารายใหม่ๆ ทั้งจากใน

ประเทศและต่างประเทศ มาลีเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งแบบขวด กระป๋อง และ

กล่องยูเอชที  

 ในปี 2557 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ได้วางกลยุทธทางการตลาดในส่วนของตราสินค้าของบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนา

ผลติภัณฑ์ที่เหมาะสมสำาหรับเฉพาะกลุ่ม  สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคในกลุ่มนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง มีการ

วางโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มาลี และซับแบรนด์มาลี ให้ชัดเจนขึ้นว่าแบรนด์นั้นๆ พัฒนาขึ้นสำาหรับกลุ่มใด 

เพศใด วัยใด เพื่อให้คุณประโยชน์ของแบรนด์นั้นๆ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มสูงสุด

 จากการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากธุรกิจแปรรูปผลไม้กระป๋องสู่ธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และเพื่อให้

สโลแกนของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจหลัก บริษัทฯ จึงได้มีการปรับสโลแกนของมาลีใหม่ จาก “Malee The 

Fruit Expert”  “มาลี...ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องผลไม้” เป็นสโลแกนใหม่ “Malee Fruit with Care” “มาลี...ผลไม้ที่ห่วงใยคุณ” ซึ่ง

หมายถึงความห่วงใยของเราที่อยู่ในผลิตภัณฑ์มาลีทุกหยด และความห่วงใยนี้ก็ถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคทุกคนที่ให้มาลีเป็น

ส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่เขาห่วงใยเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าที่ดีทีสุดจากธรรมชาติทั้งรสชาติที่แสน

อร่อย และคุณประโยชน์ที่เต็มเปี่ยม มาลีใส่ใจ พิถีพิถันและให้ความสำาคัญกับทุกกระบวนการในการผลิตน้ำาผลไม้ ตั้งแต่

ขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์ผลไม้ต่างๆ การปลูก การดูแล การเก็บ ไปจนถึงบรรจุลงกล่อง เป็นการตอกย้ำาภาพลักษณ์

ความห่วงใยที่มาลีมีในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และช่วยดูแลสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทุกคน ซึ่ง

จะเป็นภาพลักษณ์ความห่วงใยที่บริษัทจะมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 เป็นต้นมา
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ใหม�

น้ำผลไม� 100% ยูเอชที มาลี

นมยูเอชทีและพาสเจอร�ไรส� ฟาร�มโชคชัย

น้ำนมข�าวโพด มาลีไอคอร�น

ผลไม�กระป�อง มาลี

ลูกตาลถั�วแดง มาลี คร�มเทียมข�นหวาน 
ฟาร�มโชคชัย

มาลี ฟู�ดส�เซอร�ว�ส

น้ำผลไม� 40% มาลีจู�ซมิกซ� น้ำมะพร�าว มาลีโคโค�

น้ำผลไม� 100% พาสเจอร�ไรส� มาลี

น้ำผลไม�ผสมน้ำแร� มาลีเฮลติพลัส

ผลิตภัณฑ์มาลี
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ใหม�

น้ำผลไม� 100% ยูเอชที มาลี

นมยูเอชทีและพาสเจอร�ไรส� ฟาร�มโชคชัย

น้ำนมข�าวโพด มาลีไอคอร�น

ผลไม�กระป�อง มาลี

ลูกตาลถั�วแดง มาลี คร�มเทียมข�นหวาน 
ฟาร�มโชคชัย

มาลี ฟู�ดส�เซอร�ว�ส

น้ำผลไม� 40% มาลีจู�ซมิกซ� น้ำมะพร�าว มาลีโคโค�

น้ำผลไม� 100% พาสเจอร�ไรส� มาลี

น้ำผลไม�ผสมน้ำแร� มาลีเฮลติพลัส
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มาตรฐานและรางวัล
 บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ได้พัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในด้านการผลิตต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา เพื่อให้ทัดเทียมนานาประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพ

สินค้าให้ตรงตามมาตรฐานในการผลิตและการบรรจุภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มาลีทุกกล่องได้คุณภาพตามหลัก

มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาดังกล่าว ทางบริษัทฯ คำานึงถึงหลักความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ จนได้

รับการรับรองระบบมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากองค์กรภายในประเทศและองค์กรระดับนานาชาติมากมาย 

อาทิ

  >> BRC (Global Standard for Food Safety): British Retail Consortium ได้รับการรับรองจากบริษัท BVQI เมื่อ

   วันที่ 25/11/2556

  >> IFS: International Food Standard Version 6 มกราคม 2555 ได้รับการรับรองจากบริษัท BVQI เม่ือวันท่ี 05/11/2555

  >> HACCP Codex Alimentarius Commission (FAO/WHO) : Hazard Analysis and Critical Control (HACCP)

   Guideline Annex to CAC/RCP-1 (2512) Version 4 (2546) การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต ได้รับ

   การรับรองจากบริษัท BVQI เมื่อวันที่ 27/01/2556

  >> Halal Certificate: ได้รับการรับรองจาก The Central Islamic Committee of Thailand เมื่อวันที่ 26/06/2556

  >> Kosher Certificate: ได้รับการรับรองจาก Thai Kashrut Services Limited  เมื่อวันที่ 01/10/2556

  >> GMP Codex Alimentarius Commission Recommended International Code of Practice General Principles

   of Food Hygiene,CAC/RCP 1 (2512) Version 4 (2546) ได้รับการรับรองจากบริษัท BVQI เม่ือวันท่ี 27/01/2556

  >> SGS: ISO 22000 : 2005, Issue 11/10/2556 

  >> SGS: Food Safety System Certification 22000:2010, including ISO 22000: 2005, ISO/TS 22002-1 & 

   additional FSSC 22000 requirements.

  >> Good Laboratory Practice / Department of Industrial Works, GLP/DIW ได้รับการรับรองจากกรมโรงงาน

   อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  >> Certificate in the Program of Industrial Production Process Improvement with Cleaner Technology

   จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ สวทช National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ มากมาย อาทิ

  >> Trusted Brand 2546 – 2556 จากนิตยสาร Reader’s Digest บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ได้รับ

   รางวัล “แบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นที่สุดแห่งปี 2556” หรือ “Trusted Brand Award 2556” ในกลุ่มผลิตภัณฑ์

   น้ำาผลไม้ จากนิตยสาร Reader’s Digest ซึ่งได้รับรางวัลถึง 11  ปี ติดต่อกัน เป็นรางวัลที่ได้ทำาการสำารวจจาก

   นิตยสาร Reader’s Digest ร่วมกับบริษัท Ipsos บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำาของโลก เกี่ยวกับความนิยมในการ

   บริโภคสินค้า ในฐานะที่ “น้ำาผลไม้มาลี” เป็นแบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

   ของตราสินค้า จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วเอเชีย 

  >> รางวัลแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคเมื่อเดือน สิงหาคม 2550 ที่ประเทศฮ่องกง โดยมาลีได้รับการรับเลือกให้เป็น 1 

   ใน 20 แบรนด์ชั้นนำาของประเทศไทยจากการสำารวจที่ Media Magazine, Asian Integrated Media Limited ที่

   ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับภูมิภาคร่วมกับบริษัท ชิโนเวต ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านการตลาดชั้นนำาของโลก
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  >> รางวัล “200 Asia’s Best Under A Billion 2556” จากนิตยสาร FORBES บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 

   200 สุดยอดบริษัทขนาดกลาง และเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากจำานวนบริษัททั่วเอเชียกว่า 15,000 บริษัท

    โดย MALEE เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ Fast Moving Consumer Goods (FMCG) เพียงแห่ง

   เดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัล โดย บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) มีรายได้เติบโตอย่างสูงและต่อ

   เนื่อง มีโครงสร้างธุรกิจที่มั่นคง มียอดขายเติบโตแข็งแกร่ง มีการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีโครง

   สร้างทางการเงินที่เหมาะสม ทำาให้มีผลการดำาเนินงานเติบโตโดดเด่นและมีผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูง 

  >> รางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2551 จาก กระทรวงพลังงาน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่

   ไม่เช่ือมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กระทรวง

   พลังงาน จากโครงการการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบ UASB (Pond Type) ซึ่งผลิตจากกระบวนการน้ำาเสีย

   และเศษพืชผลเกษตร ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าพลังงานจากน้ำามันเตาได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรี 

   ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัล ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในปีเดียวกันบริษัทก็ได้รับรางวัลรอง

   ชนะเลิศ Asean Energy Awards 2551 อีก

  >> รางวัลยอดเยี่ยมประเภทอาหารจากพืช จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการเข้าร่วมโครงการที่เพิ่มคุณค่าและ

   พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากพืช ประจำาปี 2554  

 ความภาคภูมิใจจากมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเหล่านี้ บริษัทฯ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากร

ในองค์กรรักษามาตรฐานและมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความสำาเร็จที่สูงยิ่งกว่าในอนาคต
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ 

 ปจัจบุนัสภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผันผวนไปจากเดิมมาก ทำาให้ผลผลิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

หลากหลายชนิดมีปริมาณไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงในเรื่องราคาที่ผันผวนไม่แน่นอนของวัตถุดิบในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มี

การวางแผนการจัดการล่วงหน้าเพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการใช้และได้ราคาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะ

เป็นการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้น การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า การทำา Contract Farming ฯลฯ

2. ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันในตลาด 

 คู่แข่งหลายรายมีเงินทุนมากกว่า มีสายป่านเงินสนับสนุนจากบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ หรือ มีความสามารถทาง

เทคโนโลยีการผลิต หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยกว่า กระทบความสามารถในการแข่งขันของบริษัท บริษัทฯ 

มีนโยบายแข่งขันทางด้านคุณภาพสินค้าและการสร้างภาพลักษณ์ ในรูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม

การตลาดรูปแบบต่างๆ โดยไม่เน้นการตัดราคา ทั้งนี้ เพื่อทำาให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทมีคุณภาพ และภาพลักษณ์

ที่ดี จึงเลือกมุ่งเน้นการทำาธุรกิจในกลุ่มสินค้าที่ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่คุ้มค่ากว่า ให้ผลกำาไรมากกว่า เน้นการจัดกิจกรรม

ที่ส่งผลต่อยอดขาย ทำาการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและตลอดเวลา  

3. ความเสี่ยง “ระบบห้างค้าปลีกสมัยใหม่” 

 กลุ่มซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิสเคาน์สโตร์ และคอนวีเนี่ยนสโตร์ ที่จัดอยู่ในกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่ มีค่าใช้จ่ายในการขาย

สูง และมีอำานาจต่อรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียกร้องส่วนลดการค้าที่

สูงขึ้นของห้าง บริษัทจึงมีการกำาหนดแผนงานเพื่อสร้างความสมดุลของสัดส่วนการขายระหว่างช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่

และการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ให้เกิดความเหมาะสม เพื่อรักษาฐานอำานาจการต่อรองไว้และไม่พึ่งพิงการ

เติบโตจากห้างค้าปลีกสมัยใหม่มากเกินไป รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารการใช้จ่ายในแต่ละช่องทางให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารับจ้างผลิต

 บริษัทฯ มีการทำาธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้ามากว่า 20 ปี มีการวางแผนการดำาเนินงานและการกระจายความเสี่ยง

ดว้ยการกระจายทั้งตัวลูกค้าและผลิตภัณฑ์  เพื่อสร้างความสมดุลของรายได้และความมั่นคง ปัจจุบันมีลูกค้ารับจ้างผลิตใน

มือร่วม 10 ราย กระจายไปในผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ชา กาแฟ น้ำาผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตลอดจนผลไม้กระป๋อง   

โดยบริษัทฯจะให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ตั้งแต่การพัฒนาสูตรกระบวนการผลิต จนพัฒนา

สินค้าจำาหน่ายได้ มีการร่วมหารือแนวทางการดำาเนินงานกับคู่ค้าตลอดเวลา เพื่อให้มีเป้าหมายและประโยชน์ร่วมกันอย่าง

ชัดเจนในระยะยาว มีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้า ประกอบกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง

บรษิทัและคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ทำาให้โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียคู่ค้าจากการยกเลิก หรือไมต่อ่อายสุญัญา

น้อยลง รวมทั้งสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
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5. ความเสี่ยงจากการเปิดเขตประชาคมอาเชียน (AEC)

 จุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การนำาอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single 

Market and Production Base) ซึ่งหมายถึงการทำาให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ใน 5 สาขา ประกอบด้วย สินค้า บริการ 

การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน โดยการเปิดเสรีดังกล่าวมีทั้งผู้ที ่ได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์มากน้อยแตกต่างกัน

ตามศกัยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ เช่น สินค้าและบริการของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มี

ภาระภาษี ทำาให้ผู ้ประกอบการไทยต้องแข่งขันมากขึ้น ฯลฯ ในส่วนของบริษัทฯ ก็มีแนวทางในปรับตัว หันมาแข่งขันด้าน

คุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ผลิตสินค้าให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านแรงงาน เทคโนโลยี 

และระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดหาวัตถุดิบราคาถูกและมีคุณภาพ

ดีในภูมิภาค นอกจากนั้น การเปิดเสรีด้านการลงทุน ก็จะเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายฐานการผลิตหรือย้ายฐานการ

ผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน เราต้องเรียนรู้คู่แู่ข่ง 

ลดต้นทุน เร่งเสริมจุดแข็ง และ ลดจุดอ่อน

6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 เนื่องจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจของโลกทำาให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลก

เปลี่ยน บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมปริมาณการขายสินค้าล่วงหน้า มีการทำาสัญญาซื้ออัตราแลกเปลี่ยน

ลว่งหน้าไว้บางส่วน มีการวางแผนใช้เงินสกุลต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกไปชำาระค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ต้องนำาเข้า

จากต่างประเทศ (Natural Hedge) นอกจากนี้ การส่งออกของบริษัทฯ ได้เจรจาขายเป็นเงินสกุลไทยบาทเป็นส่วนใหญ่    
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1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์  

 ประธานกรรมการ   

2. นางจินตนา บุญรัตน์   

 กรรมการ

3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์
 กรรมการ  

4. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์  

 กรรมการ

5. นายกิตติ วิไลวรางกูร
 กรรมการ  

1.

3.

5.

2.

4.

โครงสร้างการจัดการ
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6. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์  

 กรรมการ   

7. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  

 กรรมการ/ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/

 กรรมการอิสระ 

8. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 กรรมการ/ 

 ประธานกรรมการบริหาร

    ความเสี่ยง/ 

 กรรมการตรวจสอบ/ 

 กรรมการอิสระ 

9. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง  

 กรรมการ/ 

 ประธานกรรมการสรรหาฯ/   

 กรรมการตรวจสอบ/ 

 กรรมการอิสระ

 

 

10.  นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร 
   เลขานุการบริษัท

6.

8.

10.

7.

9.
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คณะกรรมการบริษัท 

1. นายฉัตรชัย บุญรัตน์   ประธานกรรมการ    

2. นางจินตนา บุญรัตน์   กรรมการ

3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์   กรรมการ

4. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการ  

5. นายกิตติ วิไลวรางกูร   กรรมการ

6. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์  กรรมการ

7. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

8. นายเขมทัต สุคนธสิงห์   กรรมการ/ ประธานกรรมการความเส่ียง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

9. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง  กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

10. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร  เลขานุการบริษัท

 หมายเหตุ: นายมติ ตั้งพานิช  กรรมการ/ กรรมการอิสระ (ออกตามวาระ) 

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
1. ชื่อ นายฉัตรชัย บุญรัตน์

ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ 

  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับ

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิต จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Chairman 

2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 จากสถาบัน

วิทยาการตลาดทุน (“วตท”)

  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท เอบิโก้

โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

2. ชื่อ นางจินตนา บุญรัตน์      

ตำาแหน่ง กรรมการ     

  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีธุรกิจ จากวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมหลักสูตร Directors 

Certification Program DCP 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบัน นอกจากดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ยังดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร Central  Marketing Group Co.,Ltd.  

กรรมการบริษัท ไทเกอร์ อาย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด กรรมการบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์  จำากัด (มหาชน) กรรมการ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3. ชื่อ นายพิชัย จิราธิวัฒน์     

ตำาแหน่ง กรรมการ    

  สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Pitzer  College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

กรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำากัด และกรรมการบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)
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4. ชื่อ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์      

ตำาแหน่ง กรรมการ

  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of 

Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา, ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business 

ประเทศสหรัฐอเมริกา, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 21 และผ่านการอบรมหลักสูตร 

Directors Certification Program DCP 5/2544 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  ปัจจุบันนอกจากดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ยังดำารงตำาแหน่ง กรรมการบริหาร

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด กรรมการบริษัท ห้องอาหารซากุระ จำากัด กรรมการบริษัท เซ็นทรัลแอ๊ดวานซ์ซิสเต็ม จำากัด

และกรรมการบริษัท เจเนซิส คอร์ปอร์เรชั่น จำากัด

5. ชื่อ นายกิตติ วิไลวรางกูร    

ตำาแหน่ง กรรมการ     

  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงและปริญญา

โทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยทำางานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) และบริษัท น้ำาตาล

สิงห์บุรี จำากัด ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005, หลักสูตร Director Certification

Program DCP ปี 2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) กรรมการบริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์

จำากัด กรรมการบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำากัด, กรรมการของบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน), กรรมการบริษัท

เอบิโก้แลนด์ จำากัด และ กรรมการบริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำากัด

6. ชื่อ นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์     

ตำาแหน่ง กรรมการ     

  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตบริหาร

ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด และ กรรมการบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) 

7. ชื่อ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี     

ตำาแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

   กรรมการอิสระ     

  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย เวสเทิร์น ออสเตรเลีย ; ปริญญาโท

และปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอพคิ้นส์ สหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมหลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2546

  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี; ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม 

เอฟ ซี จำากัด (มหาชน); ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน); รองประธานคณะ

กรรมการบริษัท บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จำากัด (มหาชน); ประธานกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 

(มหาชน); กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน); กรรมการอิสระของกลุ่ม 
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บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป; กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย; ประธานคณะ

กรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค; ประธานคณะกรรมการดำาเนินการและรอง

ประธานสภา สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำาโขง; สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบัน

วจิัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง; สมาชิกคณะกรรมการและกรรมการสภามูลนิธิ สถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย 

(ทีดีอาร์ไอ) และ นายกสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. ชื่อ นายเขมทัต สุคนธสิงห์    

ตำาแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    

    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ     

  สำาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน และอุตสาหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อบรม Director Certificate Program และ Auditing Committee Program ปี 2549 

ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร บริษัทไทยคาวาซากิมอเตอร์ จำากัด ประธาน

บริษัท สิขร อี-บิสสิเนส จำากัด ประธานบริษัท โรบิทิคส์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำากัด และผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

  ปจัจุบันดำารงตำาแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยี บริษัท ท่ีปรึกษายูโรเอเชียบิสสิเนส จำากัด ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า

ธนบุรี กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)

9. ชื่อ นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง  

ตำาแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาฯ /     

          กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ           

  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโท

ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด รัฐเดนเวอร์  ประเทศสรัฐอเมริกา เคยทำางานที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด

(มหาชน) ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11, Directors Accreditation

Program DAP รุ่น 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ ของบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) 

10. ชื่อ นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร   

ตำาแหน่ง เลขานุการบริษัท     

  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง กรรมการบริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด กรรมการบริษัท อะกริ ซอล จำากัด ผู้จัดการสายงาน

บริหารการเงินและบริหารงานกลาง บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีอำานาจและหน้าที่ในการ

จัดการและดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่าง

ใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้ ต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง และกรรมการผู้มี

อำานาจตามหนังสือรับรองมีอำานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัทในเอกสาร ตราสาร หรือหนังสือสำาคัญอื่น

ใดผูกพันบริษัทได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำาหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัทได้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดชอบใน

หา้งหุน้ส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า 

เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำาขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือในจำานวนที่

เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการที่สำาคัญมีลักษณะเฉพาะดังนี้

  >> สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท แผนการปฏิบัติงานท่ีสำาคัญ นโยบายด้านความเส่ียง งบประมาณ

   ประจำาปี และแผนธุรกิจ กำาหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติการ สังเกตการนำาไปปฏิบัติ และดูแลรายจ่ายลงทุน

   ที่สำาคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุน และขายกิจการ

  >> คัดเลือก กำาหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของผู้บริหารสม่ำาเสมอ (หรือถอดถอนหากจำาเป็น) และทบทวน

   การวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง

  >> สอบทานค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหากรรมการ

   อย่างเป็นทางการและโปร่งใส

  >> ให้ความมัน่ใจวา่ระบบบัญช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชมีคีวามนา่เชือ่ถอื รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการ

   ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติ

   ตามกฎหมาย

  >> สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวม

   ทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำาที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  >> เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็น

   อยู่ได้ปูทางไว้สำาหรับการกำากับดูแลกิจการที่เหมาะสม และ การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี

  >> กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่ม

   ที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิด

   ชอบของตน

คณะกรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี   ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเขมทัต สุคนธสิงห์   กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง   กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
  >> สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาเสนอ
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   ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อ

   ถือได้

  >> สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำาหนด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดของตลาด

   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  >> พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจจะเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  >> ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

  >> พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

  >> พจิารณาแผนงานการตรวจสอบประจำาปี การติดตามการดำาเนินงานโครงการการลงทุนต่าง ๆ  รับทราบรายงาน

   การตรวจสอบและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผู้ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งเสนอแนะในบางประเด็น

  >> สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงนั้น

คณะกรรมการบริหาร
นายฉัตรชัย บุญรัตน์  ประธานกรรมการ

นางจินตนา บุญรัตน์  กรรมการ

นายพิชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการ

นายกิตติ วิไลวรางกูร  กรรมการ

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์          กรรมการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกลยุทธ์และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุ

 เป้าหมาย ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณางบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. จัดเตรียมและนำาเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำาเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาการเริ่มดำาเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะ

 กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. ทบทวนการดำาเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มิใช่ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ

6. ทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำาไรขาดทุนประจำาเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหาร

7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหาร เห็นชอบด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง   ประธานกรรมการ

นายเขมทัต สุคนธสิงห์   กรรมการ 

นางจินตนา บุญรัตน์   กรรมการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  >> พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

   บริษัทให้นำาชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

  >> พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

   บริษัทให้อนุมัติ

  >> นำาเสนอแนวทางในการกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับผู้บริหารระดับจัดการของบริษัท
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  >> พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุม

   ผู้ถือหุ้น

  >> พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

  >> นำาเสนอแนวทางออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงาน เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทและ

   ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ กลต. อนุมัติ

  >> พิจารณาจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4 ให้แก่กรรมการและ

   พนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

  การแต่งต้ังกรรมการของบริษัทให้กระทำาโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงบุคคลท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำาหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีจำานวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) เลือกตั้งโดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คน

  ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด

 จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำานวนที่พึงจะมี หรือพึง

 จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า เกินกว่าจำานวนกรรมการที่พึง

 จะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตรา ถ้าจำานวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

  กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

  ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล

หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน

ดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการนั้น ต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
  >> บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำาหนดไว้

  >> เปน็กรรมการทีส่ามารถปฏบิตัหินา้ที่แสดงความคิดเห็น โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และมีจริยธรรม

   โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้คำานึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นราย 

   ย่อยหรือตนเอง

  >> มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำาหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

   - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคล

    ที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

   - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาหรือผู้มีอำานาจ

    ควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ

    ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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   - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน

    และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้

    ขาดความเป็นอิสระ

   - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ

    ขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   - เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเขมทัต สุคนธสิงห์   ประธานกรรมการ 

นายกิตติ วิไลวรางกูร   กรรมการ 

นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง   กรรมการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  >> ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์และมาตรการในการควบคุม 

   ความเสี่ยง

  >> ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำาหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควบคุม

   ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล

  >> ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำาไปสู่การลดความเสี่ยงที่

   สำาคัญของบริษัทฯ

  >> ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำาเนินการ เพื่อการกำากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ

    ของบริษัทฯ

  >> ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นชอบด้วย

เลขานุการบริษัท
นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร  เลขานุการบริษัท

  ด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 บัญญัติให้คณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำาเนินการของบริษัทในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มี

คุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมทำาหน้าท่ีเลขานุการบริษัทโดยกำาหนดคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ดังนี้

 คุณวุฒิ และคุณสมบัติ

  >> ปริญญาตรี  

  >> มีความรู้เรื่องหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ ก.ล.ต.

  >> มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสื่อสารดี

  >> มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1.  จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
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   - ทะเบียนกรรมการ

   - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท

   - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  3.  ดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด 

  4.  ดูแลเปิดเผยข้อมูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
  1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกท่านในปี 2556 จำานวน 10 ท่าน เท่ากับ 3,655,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้      

    (ตามเอกสารแนบ “ค่าตอบแทนกรรมการ”)

  2)  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2556 จำานวน 16 ท่าน เท่ากับ 34,202,837 บาท

        (ณ. 31 ธันวาคม 2556 มีผู้บริหารอยู่ 6 ท่าน และรวมกรรมการ 10 ท่าน) 

ค่าตอบแทนอื่น ๆ
  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพของผู้บริหารรวม 8 ท่านในปี 2556 เท่ากับ 438,347.52 บาท
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นายฉัตรชัย บุญรัตน์ >> ประธานกรรมการ
   >> ประธานกรรมการบริหาร
นางจินตนา บุญรัตน์ >> กรรมการ
   >> กรรมการบริหาร
   >> กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นายกิตติ วิไลวรางกูร  >> กรรมการ
   >> กรรมการบริหาร
   >> กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพิชัย จิราธิวัฒน์  >> กรรมการ
   >> กรรมการบริหาร
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ >> กรรมการ
นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ >> กรรมการ
   >> กรรมการบริหาร
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี >> ประธานกรรมการตรวจสอบ
   >> กรรมการอิสระ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์  >> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   >> กรรมการตรวจสอบ
   >> กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
   >> กรรมการอิสระ
นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง  >> ประธานกรรมการสรรหาและ
   พิจารณาค่าตอบแทน
   >> กรรมการตรวจสอบ
   >> กรรมการบริหารความเสี่ยง
   >> กรรมการอิสระ
 นายมติ ตั้งพานิช  >> ประธานสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
   >> กรรมการตรวจสอบ
   >> กรรมการบริหารความเสี่ยง
   >> กรรมการอิสระ

รวม

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม(ครั้ง) ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการ
สรรหาร
พิจารณา

กรรมการ
สรรหาร
พิจารณา

รวม

วาระการ
ดำารง

ตำาแหน่ง
พ.ศ.รายชื่อ / ตำาแหน่งกรรมการ

2556-2559

2555-2557

2555-2557

2555-2558

2555-2557
2556-2559

2555-2558

2556-2559

2556-2559

2554-2556

4/4

4/4

4/4

4/4

3/4
3/3

4/4

4/4

3/3

1/1

-

-

-

-

-
-

4/4

3/4

2/2

1/1

-

-

-

-

-
-

235,000

145,000

125,000

20,000

525,000

480,000

240,000

240,000

210,000

-
160,000

-

-

-

-

1,330,000

-

-

40,000

-

-
-

-

80,000

30,000

-

150,000

-

10,000

-

-

-
-

-

10,000

-

20,000

40,000

760,000

420,000

450,000

380,000

160,000
310,000

405,000

405,000

305,000

60,000

3,655,000

12/12

12/12

12/12

8/12

-
7/7

-

-

-

-

-

-

4/4

-

-
-

-

4/4

3/3

-

-

1/1

-

-

-
-

-

1/1

-

1/1

280,000

170,000

170,000

170,000

160,000
150,000

170,000

170,000

150,000

20,000

1,610,000

คณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท  จำานวนครั้งเข้าประชุม  และค่าตอบแทนของคณะกรรมการรอบปี 2556

หมายเหตุ: - วาระการดำารงตำาแหน่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม...
  - คุณมติ ตั้งพานิช ออกตามวาระ

คณ
ะกรรมการบร�ษัท

กรรมการผู�จัดการใหญ
�

สายงานซัพ
พ
ลายเชน

ฝ�ายบร�หารงานกลาง
และเลขานุการบร�ษัท

ฝ�ายงบประมาณ
และบัญ

ช�

ฝ�ายบร�หารการเง�น

ฝ�ายทรัพ
ยากรบุคคล

และธุรการ

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานการผลิต
สายงานการตลาดและการขาย

สายงานสนับสนุน

คณ
ะกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการผู�จัดการใหญ�

สายงานซัพพลายเชน

ฝ�ายบร�หารงานกลาง
และเลขานุการบร�ษัท

ฝ�ายงบประมาณและบัญช�

ฝ�ายบร�หารการเง�น

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานการผลิต สายงานการตลาดและการขาย สายงานสนับสนุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการจัดการ  



050  บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)  /  รายงานประจำาปี 2556

การกำากับดูแลกิจการ 
นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ได้ถือเป็นนโยบายที่จะส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  (GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE) โดยมีหลักการและวิธีปฏิบัติที่ดี ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสีย (ได้แก่ ลูกจ้าง คู่ค้า ชุมชน 

เจ้าหนี้)  ด้วยการ

  1.1 ดูแลผลประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ

    ละเว้นการกระทำาใด ๆ  ที่เป็นการจำากัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัท และการเข้าประชุมของผู้ถือ

   หุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.00น. 

   ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำาแพงเพชร6 แขวงตลาด

   บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่ง

   รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯได้กำาหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตาม

   กฎหมายตั้งแต่การเรียกประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะ

   ให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบ

   ฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน พร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว

   ไว้ใน Website ของบริษัทฯ และในการลงคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธี

   การออกเสียง ลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนก่อนการประชุม ในการนับคะแนนยังกำาหนดให้มีตัวแทนจาก

   กรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกร่วมกันเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ

   นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท สอบถาม

   และแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัทฯ 

       1.2  ให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำาหนดได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

     1.3 จัดทำารายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

     1.4 นำาเสนอสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญที่เข้าใจง่าย และสม่ำาเสมอต่อผู้มีส่วน

            ได้เสีย

 2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

   2.1 มีคณะกรรมการชุดเดียวประกอบด้วยกรรมการที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร โดยจะพิจารณามอบหมายให้

   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับงานที่อาจก่อให้

   เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้แก่ การรายงานทางการเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT

    COMMITTEE) การสรรหาบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งโดยคณะกรรมการสรรหา (NOMINATING  COMMITTEE)

    และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

   (REMUNERATION COMMITTEE)

  2.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) 

   2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการที่สำาคัญและมีลักษณะเฉพาะ คือ

    >> สอบทานและให้แนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท แผนการปฏิบัติงานที่สำาคัญ นโยบายด้านความเสี่ยง

       งบประมาณประจำาปี และแผนธุรกิจ กำาหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน สังเกตการนำาไปปฏิบัติ 
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     ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท และดูแลรายจ่ายลงทุนที่สำาคัญ รวมทั้งการเข้าร่วมทุนและขาย

     กิจการ

    >> คัดเลือก กำาหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของผู้บริหารอย่างสม่ำาเสมอ (หรือถอดถอนหากจำาเป็น)

       และทบทวนการวางแผนสืบทอดงานให้มีความต่อเนื่อง

    >> สอบทานค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และดูให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหา

     กรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส

    >> ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้

     มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ

     เงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

    >> สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการและผู้ถอื

     หุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำาที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลท่ี

     เก่ียวโยงกัน

    >> เสนอแต่งตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการ และให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะ

     กรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำาหรับการกำากับดูแลที่เหมาะสมและการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีจริยธรรมที่ดี

    >> กรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระจากฝ่าย

     จดัการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด กรรมการต้องอุทิศเวลาให้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการ

     ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง

ทันเวลา และโปร่งใส โดยจัดให้มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” (INVESTOR RELATIONS)   

เพ่ือเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไปและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ

ควรจดัหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการนำาเสนอสารสนเทศและการติดต่อ

สื่อสาร

 4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการระบุปัญหาความเสี่ยงทางธุรกิจที่

อาจเกิดขึ้น และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการต่าง ๆ จัดไว้พร้อมที่จะจัดการกับความเสี่ยง

  4.1 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มาตรการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และการจัดการความ

   เสี่ยง รวมทั้งให้ความสำาคัญกับสัญญาณการเตือนภัยล่วงหน้า

  4.2 จัดให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยมี

   คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกติดต่อสื่อสาร

  4.3 สำานักตรวจสอบภายในมีบทบาทสำาคัญในระบบการบริหารงานและรายงานทางการเงิน บริษัทต้องจัดให้มี

   หน่วยงานนี้แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท

 5. จริยธรรมธุรกิจ บริษัทจัดให้มีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานได้

ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่บริษัทและบุคคลต่าง ๆ คาดหวังเช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชน เป็นต้น โดย

กรรมการและฝ่ายจัดการต้องให้การสนับสนุนข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวอย่างเต็มที่ และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน
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จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลี

 กลุ่มบรษิทัมาล ีมวีตัถปุระสงค์ในการดำาเนนิธรุกจิผลิตสินคา้ทีมี่คณุภาพสูงจำาหนา่ยในราคาทีเ่หมาะสม สร้างสัมพนัธภาพ

ตอ่ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม จึงกำาหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ให้ กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทยึดถือเพื่อเป็นหลักการและคุณธรรมประจำาใจในการปฏิบัติงาน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ได้มีการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการนำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงความรับผิดส่วนบุคคล และมาตรการลงโทษ

ให้ทราบ 

บุคคลากร

1,488 คน

391,356,033 บาท

จำานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

ค่าตอบแทนของพนักงานปี 2556
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1,488 คน

391,356,033 บาท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น

ผู้มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระ ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเขมทัต สุคนธสิงห์ และนางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง เป็นกรรมการตรวจสอบ

  ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำานักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของ

บริษัท จำานวน 4 ครั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและ

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำาคัญของผลการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

 

 1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2556 ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่

  เกี่ยวข้อง เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พบว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นตามหลัก

  การบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

 2. ได้พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจำาปี 2556 รวมทั้งได้ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

  เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล พบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่

  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำาคัญ

 3. ได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งนายเขมทัติ สุคนธสิงห์ เป็นประธานคณะฯ นางสาว ณัฐรินทร์ 

  ตาลทอง และนายกิตติ วิไลวรางกูรเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

  ประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริหารงาน ควบคู่กับการบรรยายพิเศษการบริหารความเสี่ยงเพื่อบูรณาการ

  แบบยั่งยืนให้แก่ฝ่ายปฏิบัติงานนำาไปเป็นแนวปฏิบัติ

 4. ได้สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ

  ที่เกี่ยวข้อง พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำาหนดและตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. ได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่าง

  ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 6. ไดพ้ิจารณาคัดเลือกและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

  ของบริษัท

 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทในปัจจุบัน

มีความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมาย มีการเปิดเผย

ข้อมูลรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง 

               ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

          

                  (ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

                 ประธานกรรมการตรวจสอบ

                   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
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ระบบการควบคุมภายใน 2556
 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อ

การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทาน

การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำาปีที่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

        

     คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ดังนี้

1. การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่มีความสำาคัญทางด้านการเงิน การบริหารและการดำาเนินงานมีความน่าเชื่อถือ ครบถ้วน ถูกต้อง

  และทันเวลา

4. มีระบบการป้องกันควบคุมดูแลทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม

5. การดำาเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำาหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ

 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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รายการระหว่างกัน
 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทฯ คำานึงถึงเนื้อหา

ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

 บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบุคคล บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด 

บริษัท อะกริ ซอล จำากัด

บริษัท มาลีซัพพลาย จำากัด

บริษัท ไอคอน ฟู้ดส์ จำากัด

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำากัด

บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำากัด

บริษัท นมโชคชัย จำากัด 

บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำากัด

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด (ก)

บริษัท ซีจี โบรกเกอร์ จำากัด (ข)

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผู้จัดจำาหน่าย

ผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย

ผู้จัดจำาหน่าย (ปัจจุบันไม่ดำาเนินกิจการ)

ผู้จัดจำาหน่าย (ปัจจุบันไม่ดำาเนินกิจการ) 

บริษัทโฮลดิ้ง (การลงทุน)

พัฒนาที่ดิน/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

รับจ้างผลิตนมและน้ำาผลไม้สำาเร็จรูป

เจ้าของเดิมลิขสิทธิ์นมตราฟาร์มโชคชัย

(ปัจจุบันไม่ดำาเนินกิจการ)

ฟาร์มโคนมและจำาหน่ายน้ำานมดิบ

ห้างสรรพสินค้า

ประกันภัย

ห้างสรรพสินค้า

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท/กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

บริษัทในเครือ/กรรมการร่วมกัน

เกี่ยวข้องกับ บมจ. เอบิโก้ โฮลดิ้ง

 

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

 (ก) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด ไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ

  บริษัทย่อย

 (ข)  ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555 บริษัท ซีจี โบรกเกอร์ จำากัด ไม่ได้เป็นกิจการที่เกี ่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ

  บริษัทย่อย

 ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้

ดังนี้
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รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า

รายได้อ่ืน

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการค้ำาประกัน

ซ้ือสินค้า

ซ้ือวัตถุดิบและอ่ืนๆ

ค่าสนับสนุนการตลาด

ค่าธรรมเนียมในการค้ำาประกัน

ค่าเช่าและค่าบริการท่ีดินและโรงงาน

ซ้ือท่ีดินท่ียังไม่ใช้ในการดำาเนินงาน

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

ขายสินค้า

ค่าบริการผลิตสินค้า

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

ค่าเช่าอาคาร

ค่าเบ้ียประกันภัย

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ตามสัญญา

อัตราร้อยละ1.75 ในปี 

2556 และอัตราร้อยละ       

0.25 ในปี 2555 ของ  

จำานวนเงินค้ำาประกัน

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ตามสัญญา

อัตราร้อยละ1.75 ในปี 

2556 และอัตราร้อยละ       

0.25 ในปี 2555 ของ  

จำานวนเงินค้ำาประกัน

ตามสัญญา

ราคาทุน

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ตามสัญญา

ตามสัญญา

ตามสัญญา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,215

112,292,841

-

12,014,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

26,463,377

82,245,586

2,982,729

11,744,040

1,727,533

1,388,207,477

1,610,960

11,340,000

1,750,000

2,567,636

59,006,067

6,283,165

2,858,334

-

-

-

112,292,841

-

7,250,400

-

1,254,045,415

8,743,656

-

612,500

13,856,301

120,124,002

25,080,908

700,000

1,195,828

5,784,773

-

82,245,586

-

7,069,140

1,591,809

งบการเงินรวม

2556            2555นโยบายการกำาหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีราย

ละเอียดดังนี้

ลูกหน้ีการค้า

 บริษัทย่อย

  บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

  บริษัท อะกริ ซอล จำากัด

   รวม

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท นมโชคชัย จำากัด

  บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำากัด

  บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำากัด

   รวม

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท นมโชคชัย จำากัด

ค่าเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ี

บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายชำาระค่าสินค้า

 บริษัทย่อย

  บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

ลูกหน้ีอ่ืน

 บริษัทย่อย

  บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

  บริษัท อะกริ ซอล จำากัด

   รวม

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำากัด

เงินมัดจำา

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำากัด

-

-

-

 

-

610,053

5,932

615,985

 

 

-

-

 

 

-

-

-

 

661,639

8,424,800

261,924,115

-

261,924,115

-

-

-

-

-

-

4,992,100

2,494,801

7,486,901

661,639

5,451,800

359,946,171

10,334,167

370,280,338

513,554

-

-

513,554

(513,554)

(26,395,494)

-

-

-

289,800

5,451,800

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

-

-

-

513,554

-

19,099

532,653

(513,554)

-

-

-

-

289,800

8,424,800
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เจ้าหน้ีการค้า

 บริษัทย่อย

  บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

  บริษัท อะกริ ซอล จำากัด

   รวม

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำากัด

เจ้าหน้ีอ่ืน

 บริษัทย่อย

  บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

  บริษัท อะกริ ซอล จำากัด

   รวม

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จำากัด

-

-

-

7,395,468

-

-

-

92,285

 

346,683

10,004,986

10,351,669

7,379,686

2,858,334

2,746,016

5,604,350

60,091

25,698

37,786,384

37,812,082

10,685,214

6,487,869

962,249

7,450,118

77,348

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

-

-

-

10,717,261

-

-

-

114,802
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

 บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินธุรกิจหรือดำาเนินกิจกรรมภายในองค์กรและนอกองค์กร โดยใส่ใจ

ถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ต่อทั้งบุคคลและสภาพแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือ

ทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำาให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยคำานึงถึงหลักการและวิธีปฏิบัติ

ที่ดี ดังนี้

 1. การกำากับดูแลกิจการที่ด ี 

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส่งเสริมให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีการจัดให้มีระบบ

บริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจ

สอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (รายละเอียด

ดูได้จากหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ)

 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

 เป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทมาลี โดยเน้นย้ำาการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะ

ธุรกิจและสถานะการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ซัพพลายเออร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 
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ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว  

 ปี 2552  บริษัทฯ ได้รับรางวัล SR Mark (Social Responsibility Mark) มอบให้กับผู้ผลิตโดยกรมส่งเสริมการส่งออก

รางวลันี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความร่วมมือของผู้ผลิตในการทำาการเกษตรแบบมีสัญญา เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรไทยและการมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

 3. การต่อต้านการทุจริต 

 ตั้งแต่ปี 2554  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับองค์กรน้อยใหญ่กว่า 20 องค์กร นำาโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

จัดตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น กระตุ้นและผลักดันการรณรงค์

นี้อย่างต่อเนื่อง ในทางปฏิบัติภายในบริษัทเองได้มีการอบรมเพื่อปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตสำานึก ทำางานด้วยความสุจริต และ

หากพนักงานคนใดทำาความดี ก็มีการประกาศเชิดชูคุณงามความดีนี้ให้ทราบกันโดยทั่วเพื่อเป็นเกียรติและกระตุ้นให้พนักงาน

อื่น ๆ เป็นตัวอย่างที่ดี   

 ปี 2556 บริษัทฯ ได้แสดงจุดยืนต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดทำาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ

หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำาคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทฯ มีการปรับปรุง และบูรณาการ

สภาพแวดล้อมการทำางาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งอาชีวอนามัยที่ดี ความปลอดภัยขณะทำางาน บริษัทฯ ยังได้รับ

ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานรับรองมากมายเช่น เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ของ

กระทรวงแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและทัดเทียมต่อแรงงานท้องถิ่น แรงงานทั่วไป  

รวมท้ังแรงงานต่างด้าวโดยขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงาน  สวัสดิการ

ต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำางาน ให้โอกาสแสดงศักยภาพเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ

พนักงานทุกคน บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (The Department 

of Labor Protection and Welfare from The Ministry of Labor)   

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคโดยมีนโยบายดำาเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานความสะอาด และ

ปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับประกาศนียบัตร และใบรับรองมากมาย เช่น Certificate in 

the Program of Industrial Production Process Improvement with Cleaner Technology จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วม

กับ สวทช (NSTDA) และองค์กรระดับนานาชาติมากมาย อาทิ HACCP, GMP, KOSHER, Q Mark, IFS, BRC, Halal 

Certificate เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแสดงความรับผิดชอบในสินค้าของบริษัท

ต่อผู้บริโภคด้วย  

 และในปี 2556 บริษัทฯ ตั้งใจมอบความห่วงใยให้กับสังคมโดยได้จัดทำาโครงการ “ห่วงใยหัวใจน้อง” ภายใต้แคมเปญ

“ความห่วงใยทำาให้โลกน่าอยู่ขึ้น” โดยมอบรายได้จากการจำาหน่ายลิ้นจี่กระป๋องตรามาลี ขนาด 20 ออนซ์ ทุกกระป๋อง Malee 

จะมอบรายได้ 3 บาท ร่วมโครงการช่วยเหลือเด็กในการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจพิการ Malee สามารถรวบรวมเงินได้ทั้งสิ ้น

231,201.- บาท สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
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กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญชอบ พงษ์พาณิช ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเป็นผู้รับมอบ 

และบริษัทฯ ยังคงแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิอย่างต่อเนื่องต่อไปในปี 2557 

 6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

  บรษิัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั ่งยืนนั้น มีความสำาคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อ

ต่อการดำาเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนรอบข้าง เช่น

ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดูแลและช่วยเหลือยามชุมชนต้องการ 

 

 เมื่อปี 2554 เกิดอุทกภัยใหญ่ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ชุมชนรอบข้างโดยเฉพาะ

อ. สามพราน จ. นครปฐม ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งกับภาครัฐและชุมชนรอบข้างทั้งเหตุการณ์เฉพาะหน้าและวางแผน

ป้องกันในระยะยาวจนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤติได้ด้วยกันเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอย่างยั่นยืน

 และปี 2556 เกิดอุทกภัยที่ จ. ปราจีนบุรี บริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง ลำาใยกระป๋อง ขนาด 20 ออนซ์ 

จำานวน 7,200 กระป๋อง มูลค่า 577,000.- บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการอื่นๆ อีกมากมายในปี 2556 เช่น 

  >> โครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำาขาเทียมสู่ผู้พิการกับเทศบาลเมือง สามพราน 

  >> Big Cleaning Day ทำาความสะอาดถนนทางเข้า อ. สามพราน ร่วมกับเทศบาลสามพราน หน่วยงานภาค

   รัฐและเอกชน

  >> โครงการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

  >> มอบเครื่องกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม และโรงเรียนบ้านตากแดด อ.สามพราน

   จ. นครปฐม

  >> โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติดร่วมกับเทศบาลสามพราน

  >> ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมในวันพ่อแห่งชาติ

 7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 การเพ่ิมขึ้นของจำานวนประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภค

ทรัพยากรธรรมชาติจำานวนมหาศาลจนเกินกว่าความจำาเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำา อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา   

 

 บริษัทฯ ได้นำาเทคโนโลยีปรับปรุงระบบบำาบัดน้ำาเสียให้มีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

ปี 2537, 2538 และ 2540 จากการประกวดโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม, รางวัลโรงงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำา

ดีเด่นปี 2537 จากคณะกรรมการ โครงการอุตสาหกรรมพิทักษ์สิ ่งแวดล้อม, ได้รับรางวัล Social Responsibility Mark ที่

กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่บริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  
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 รางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2008 จาก กระทรวงพลังงาน ประเภท โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่

เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ซึง่ผลติจากกระบวนการน้ำาเสียและเศษพืชผลเกษตร ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานมอบ

รางวัล ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

    

 รางวัลรองชนะเลิศ Asean Energy Awards 2008 จากโครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบ UASB (Pond Type) 

ซึ่งผลิตจากกระบวนการ น้ำาเสียและเศษพืชผลเกษตร 

 

 ท้ังสองโครงการเป็นโครงการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมโดยสามารถกำาจัดเศษซากจากขบวนการผลิตโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ใดๆ ผลพลอยได้จากโครงการนี้ยังได้พลังงานทดแทนใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า, 

ค่าพลังงานจากน้ำามันเตา คิดเป็นเงินได้กว่าสิบล้านบาทต่อปี มีผลทำาให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต แบบยั่งยืนได้

อีกทางหนึ่ง    

 

 

 รางวัลยอดเยี่ยมประเภทอาหารจากพืช จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการเข้าร่วม โครงการที่เพิ่มคุณค่าและพัฒนา

เทคโนโลยีการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากพืช ปี 2554 

 เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2555 บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ โดยให้มีของเสียจากกระบวนการน้อยที่สุด จนถึง

เป็น Zero waste และนำาของเสียมาใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต มีปริมาณน้ำาทิ้ง (fluent) ไม่น้อย

กว่า 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีก๊าซจากกระบวนการเผาไหม้ (flue gas) จากการผลิตไอน้ำาจำานวณมาก จากนโยบาย

ข้างต้น ทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะทำาการทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายในระดับสาธิต โดยการนำาน้ำาทิ้ง และ flue gas 

มาใช้ในการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา ซึ่งจะเป็นการลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อมโดยจะเกิดประโยชน์กับสาธารณะโดยรวม ทั้งนี้

ยังมีแผนการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะที่สนใจ ในการดำาเนินการต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพ

จึงได้ว่าจ้างให้คณะวิจัยจากฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ฝวช.) สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การดำาเนินการวิจัย พัฒนาการเพราะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาด้วยกระบวนการผลิตร่วม(co-process) และคณะทำางานวิจัย

ของบริษัทเป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาดำาเนินการวิจัยต่อและรักษาระบบการเพาะเลี้ยงเพื่อจัดแสดง และให้ความรู้แก่

สาธารณะชนต่อไป

โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบ UASB pond type
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“โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่าย สไปรูลินา”  

 8. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม   

 

 บริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำาเนินงานและนำามาเผยแพร่ให้แก่บริษัทฯและหน่วยงานที่สนใจ 

โดยมีบริษัทฯและหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยมชมเป็นกรณีศึกษาเสมอ ได้แก่ โครงการการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบ 

UASB (Pond Type) ซึ่งผลิตจากกระบวนการน้ำาเสียและเศษพืชผลเกษตร ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าพลังงาน

จากน้ำามันเตา  
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขาย

รายได้อื่น

รวมรายได้

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายอื่น

ต้นทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี

3,660.4

65.8

3,726.2

2,571.3

623.4

264.7

5.4

33.7

3,498.5

-

227.7

-

227.7

6,157.2

128.5

6,285.7

4,490.5

700.0

305.6

16.0

5,512.2

-

773.5

224.4

549.1

5,087.6

117.6

5,205.2

3,636.4

784.3

379.2

17.0

4,816.8

(1.8)

386.6

103.8

282.8

98.2%

1.8%

100.0%

69.0%

16.7%

7.1%

0.1%

0.9%

93.9%

0.0%

6.1%

0.0%

6.1%

98.0%

2.0%

100.0%

71.4%

11.1%

4.9%

0.0%

0.3%

87.7%

0.0%

12.3%

3.6%

8.7%

97.7%

2.3%

100.0%

69.9%

15.1%

7.3%

0.0%

0.3%

92.5%

0.0%

7.4%

2.0%

5.4%

สำาหรับปี 2554 สำาหรับปี 2556

สำาหรับปี 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

 สรุปผลการดำาเนินงานรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานรวมสำาหรับปีสิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

  >> บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดขายรวม  6,157.2 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,506.8 ล้านบาทหรือ 68.5 % เป็นผลมาจากยอด

   ขายในประเทศ ในธุรกิจรับจ้างผลิต ธุรกิจตราผลิตภัณฑ์

  >> กำาไรขั้นต้น 1,655.3 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 586.0 ล้านบาท เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอัตรากำาไรข้ันต้นคิดเป็น

   26.9 %ของยอดขาย

  >> สำาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,005.6 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 117.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.2% ซึ่ง

   เป็นผลมาจากค่าโฆษณาส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายการขายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายในประเทศ

  >> บริษัทมีผลกำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 773.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 545.8 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิหลังหัก

   ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ปรับปรุงใหม่) 549.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ทีมีผลกำาไรสุทธิ 227.7 ล้านบาท

    บริษัทฯมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 321.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 141.1%

 สรุปผลการดำาเนินงานรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานรวมสำาหรับปีสิ้น

สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
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  >> บริษัทฯและบริษัทย่อย มียอดขายรวม  5,087.6 ล้านบาท ลดลง 1,069.6 ล้านบาทหรือ 17.4 % เป็นผลมาจาก

   ยอดขายในประเทศ ในธุรกิจรับจ้างผลิตลดลง 38.1% ซึ่งเป็นการกลับเข้าสภาวะปกติของรายได้รับจ้างผลิตจาก

   ที่เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากผลกระทบน้ำาท่วมโรงงานของคู่ค้าในปลายปี 2554 และ 2555 ขณะที่ยอดขาย

   จากธุรกิจตราผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 10.3%

  >> บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายรวม 3,636.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 71.5% ของยอดขายรวม ซึ่งคิดเป็น

   สัดส่วนต้นทุนที่ต่ำากว่าต้นทุนรวมในปีที่ผ่านมา 1.4% เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการขายของแต่ละธุรกิจ

   และผลิตภัณฑ์ตลอดจนประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนทั้งวัตถุดิบและการผลิต

  >> กำาไรขั้นต้น 1,451.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.5% ของยอดขายรวม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกำาไรขั้นต้นที่สูงกว่ากำาไร

   ขั้นต้นในปีที่ผ่านมา 1.4%

  >> ค่าใช้จ่ายในการขาย 784.3 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 84.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.0% ซึ่งเป็นผลมาจาก

   ค่าโฆษณาส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายการขายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายในประเทศ และมีการเปิด

   ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่  

  >> ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 379.2 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 73.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.1% ซึ่งเป็นผลมาจาก

   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายก่อนดำาเนินการขยายกำาลังการผลิต ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายในการปิด

   โรงงานผลิตข้าวโพดหวานของบริษัทย่อย 14 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา 

  >> รายการนอกเหนือการดำาเนินงานปรกติ

   - มีกำาไรจากการจำาหน่ายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน 10.7 ล้านบาท

   - เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการร่วมทุนในการจัดตั้ง บจ.ไพร์ม อะกริโค และต่อมา

    มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเป็น 50% ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาทนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

     บจ.ไพร์ม อะกริโค ได้ลงทุนเข้าซื้อหุ้น 70% ของ บจ.ล้านช้างฟาร์ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริษัท

    ผลิตพืชผักสดปลอดสารพิษในโรงเรือน และบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากงบการเงินรวมของ บจ.ไพร์ม อะกริโค

    ตามสัดส่วนการลงทุนเป็นจำานวนเงิน 1.8 ล้านบาท

  >> กำาไรสุทธิ

   - บริษัทมีผลกำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 386.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

    7.6% ของยอดขายรวม มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 103.8 ล้านบาท (แยกเป็น ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

    81.9 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี 21.9 ล้านบาท ทำาให้มีกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

    282.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิ 5.6% ของยอดขายรวม ลดลงจากปีที่ผ่านมา 48.5%
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วิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

2554 (ปรับปรุงใหม่)รายละเอียดของสินทรัพย์ 25562555 (ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้การค้า

สินค้าคงเหลือ

เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม

ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์อื่นๆ

611.5

500.2

12.4

28.5

1,004.2

-

241.8

2,398.6

662.2

682.4

5.7

22.5

1,150.0

16.1

205.3

2,744.2

580.5

729.9

19.3

-

1,146.6

30.4

169.7

2,676.4

25%

21%

1%

1%

42%

0%

10%

100%

24%

25%

0%

1%

42%

1%

7%

100%

22%

27%

1%

0%

43%

1%

6%

100%

ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์รวมทั้งสิน 2,744.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจำานวน 345.6 ล้านบาท

หรือ 14.4% โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  >> ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 50.7 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับสินค้าคง

   เหลือที่เพิ่มขึ้น 182.2 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าสำาเร็จรูปที่รองรับการขายในประเทศที่เติบโตเพิ่มขึ้น

  >> เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมลดลงจากการรับชำาระคืนเงินกู้ยืมตามโครงการสวัสดิการ

  >> สำาหรับที่ดินรอการพัฒนาที่ลดลงเนื่องจากในไตรมาสที่1 ปี 2555 บริษัทได้ขายที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำาเนินงานบาง

   ส่วนที่ตั้งอยู่ที่อำาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

  >> ส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น 145.7 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 มีการลงทุนเครื่องจักรและอาคาร

   เพื่อขยายกำาลังการผลิตสำาหรับส่วนการผลิตเครื่องดื่ม

  >> ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

  >> สินทรัพย์อื่นๆที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้อื่นค้างรับเงินมัดจำาจาก

   การดำาเนินงานตามปกติ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมทั้งสิน 2,676.4 ล้านบาทลดลงจากปี 2555 เป็นจำานวน 67.8 ล้านบาท

หรือ 2.5% โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า

  >> ลูกหนี้การค้าที่ลดลง 81.7 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ปรับลงตามยอดขายรวมที่ลดลงจากธุรกิจรับจ้างผลิตในปี 2556 

   และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 47.5 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของบรรจุภัณฑ์และสินค้าสำาเร็จรูปที่รองรับการขาย

   ของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เติบโตเพิ่มขึ้น

  >> เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม 19.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมลงทุนใน บริษัท ไพรม์อะกริโค จำากัด

  >> ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ได้จำาหน่ายที่ดินรอการพัฒนาจำานวน 22.5 ล้านบาทไปได้กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดินดัง

   กล่าว 10.7 ล้านบาท
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  >> ส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2556 มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 148 ล้านบาทเพื่อรองรับการผลิตลูกค้าใหม่ แต่

   ก็มีการจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และปรับลดลงด้วยการตัดค่าเสื่อมราคา

  >> ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

   ต่อเนื่องจากปี 2555

  >> สินทรัพย์อื่นๆเป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้อื่นค้างรับ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

   และเงินมัดจำาจากการดำาเนินงานตามปกติ

หนี้สิน 

2554 (ปรับปรุงใหม่)รายละเอียดของหนี้สิน 25562555 (ปรับปรุงใหม่)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

จ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอม  

 ยอมความ

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

298.3

1,183.9

139.8

52.8

149.3

1,824.1

261.6

1,086.5

112.2

114.2

157.3

1,731.8

674.7

658.9

78.3

65.9

150.2

1,628.0

16%

65%

8%

3%

8%

100%

15%

63%

6%

7%

9%

100%

41%

40%

5%

4%

9%

100%

ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หนี้สินรวม 1,731.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554  เป็นจำานวนเงิน 92.3 ล้านบาท หรือ

5 % โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า

  >> เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลง 36.7 ล้านบาท 

  >> เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆลดลง 97.4 ล้านบาท จากการชำาระหนี้

  >> ปี 2555 มีการชำาระเจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความ เป็นจำานวนทั้งสิน 36 ล้านบาท และมี

   การบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่าย 8.4 ล้านบาท

  >> หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า และ อื่นๆ

  >> หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่นๆ ประกอบด้วยรายการใหญ่คือ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาระผูกพันผลประโยชน์

  พนักงาน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 หน้ีสินรวม 1,628.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เป็นจำานวนเงิน 103.8 ล้านบาท หรือ 6 %

โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า

  >> เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น 413 ล้านบาท เพื่อนำาไปใช้ในการดำาเนินงาน ชำาระเจ้าหนี้การค้า

    และการลงทุนในทรัพย์สินและเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน

  >> เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆลดลง 427.6 ล้านบาท จากการชำาระหนี้และการลดลงของยอดซื้อที่ปรับลดลงจาก

   การผลิตที่ลดลง

  >> มีการชำาระเจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความ เป็นจำานวนทั้งสิน 41 ล้านบาท และมีการบันทึก

   ดอกเบี้ยค้างจ่าย 7.1 ล้านบาท
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  >> หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า และ อื่นๆ ซึ่งลดลงเป็นไปตาม

   ปกติการค้า

  >> หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ ประกอบด้วยรายการใหญ่คือ หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาระผูกพันผลประโยชน์

   พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555(ปรับปรุงใหม่) บริษัทมี ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,012.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554

เป็นจำานวน 437.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 507.9 ล้านบาท หัก การจ่ายเงินปันผล 70.0 ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,048.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ผ่านมา

36.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 252.6 ล้านบาท หัก การจ่ายเงินปันผล 208.7 ล้านบาทและหุ้น

ทุนซื้อคืน 7.9 ล้านบาท

คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สุทธิ 662.2 ล้านบาท เป็นยอดลูกหนี้ค้างชำาระ 117.4 ล้านบาท ซึ่ง

ลดลง 37.4 ล้านบาท หรือ 24.2% เมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้ค้างชำาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำานวน 154.8 ล้าน

บาท เนื่องจากการบริหารการจัดเก็บที่รวดเร็วและในปลายปี2554 มียอดลูกหนี้ค้างชำาระสูงกว่าปกติจากผลกระทบจากน้ำาท่วม

ใหญ่ทำาให้การชำาระหนี้ในประเทศล่าช้า มียอดลูกหนี้บางส่วนจากการขายต่างประเทศที่บริษัทฯกำาลังติดตามหนี้ โดยฝ่ายบริหาร

ของบริษัทฯได้ทบทวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกในบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แล้วว่าเป็นจำานวนที่เพียงพอ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สุทธิ 580.5 ล้านบาท เป็นยอดลูกหนี้ค้างชำาระ 184.3 ล้านบาท ซึ่ง

เพ่ิมข้ึน 66.9 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับยอดลูกหน้ีค้างชำาระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จำานวน 117.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่

เปน็ยอดลกูหนีค้า้งชำาระไมเ่กนิ  3  เดอืน ทีส่งูขึน้ตามยอดขายของธรุกจิตราผลติภณัฑ์ในประเทศ และมยีอดลกูหนีบ้างสว่นจาก

การขายต่างประเทศที่บริษัทฯกำาลังติดตามหนี้และดำาเนินคดีทางกฏหมาย โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ทบทวนค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกในบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วว่าเป็นจำานวนที่เพียงพอ
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สภาพคล่อง

สำาหรับปี 2556สำาหรับปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน สุทธิ

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน สุทธิ

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

384,826,927

(226,268,819)

(126,044,857)

32,513,251

25,872,015

58,385,266

(62,584,728)

(102,169,277)

174,073,664

9,319,659

58,385,266

67,704,925

 สำาหรับปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 9.3 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ

ต้นปี ยกมาเท่ากับ 58.4 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวดเท่ากับ 67.7 ล้านบาท โดย

บริษัทมีฐานะการเงินที่ดี ทั้งในส่วนของสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

  >> มีกระแสเงินสดใช้ไปมาจากการดำาเนินงานจำานวน 62.6 ล้านบาท ซึ่งกระแสเงินจากการดำาเนินงานลดลงจากปี

    2555 จำานวน  447.4  ล้านบาทสาเหตุหลักเป็นจากกำาไรจากการดำาเนินงานที่ลดลง การชำาระหนี้เจ้าหนี้การค้า

   การจ่ายชำาระภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น 

  >> กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 102.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2555 จำานวน 124.1 เป็นการลงทุนใน 

   อาคารเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับลูกค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน

  >> กระแสเงินสดใช้ได้มากิจกรรมจัดหาเงิน 174.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 300.1 ล้านบาท จากการกู้

   เงินจากสถาบันการเงิน หักกับการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

  >> บริษัทฯได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจการดำาเนินงานและโครงสร้างทางการเงินตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่

   31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.7 : 1 ซึ่งเปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

   บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.1 : 1

  >> ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.6 : 1 ซ่ึงเปล่ียนแปลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

   2555 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.7 : 1



รายงานประจำาปี 2556  / บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)   01  

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

งบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) 

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ	บริษัท	มาลีสามพราน	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 งบกำาไรขาดทุนรวม	

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	และงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่

สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท	มาลีสามพราน	จำากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้	 โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงนิทีป่ราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	อันเป็นสาระสำาคัญ	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น	 อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ	เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงิน	และการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน	วิธีตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเส่ียง

ดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน	ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหาร

ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า

 ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ผลการดำาเนินงานรวม	และกระแส

เงินสดรวมสำาหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	มาลีสามพราน	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และแสดงฐานะการเงิน	

ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	 มาลีสามพราน	 จำากัด

(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
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     	 	 	 	 	 	 	(นางณัฐสรัคร์	สโรชนันท์จีน) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						 	 				ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 					ทะเบียนเลขที่	4563															

สำานักงาน	เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

กรุงเทพมหานคร

วันที่	12	กุมภาพันธ์	2557
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สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 ลูกหนี้การค้า

	 	 บริษัทย่อย	

	 			กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 			กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	 			หัก		 :	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 		 	 	 :	ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก

	 	 	 	 	 การที่บริษัทย่อยไม่สามารถจ่าย

	 	 	 	 	 ชำาระค่าสินค้า	  

	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ

	 ลูกหนี้อื่น

	 สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ

	 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการ

	 				สวัสดิการ	

	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ

	 ที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำาเนินงาน	-	สุทธิ

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 	 เงินมัดจำา

	 	 อื่น	ๆ

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี

 31 ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี

 31 ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี

1 มกราคม 2555

ณ วันท่ี

1 มกราคม 2555หมายเหตุ

บาท

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 

5

6

6

				6	และ	7

6	และ	7

7

6	และ	8

9

10

11

12	และ	27

13	และ	27

14

15

4	และ	24

6

67,704,925

-

615,985

583,878,417

(4,013,578)

-

580,480,824

44,758,589

729,940,356

8,401,363

1,431,286,057

18,195,851

-

137,878

1,000,000

1,146,624,092

-

30,387,826

24,853,658

19,882,421

4,042,776

1,245,124,502

2,676,410,559

(ปรับปรุงใหม่)

58,385,266

-

532,653

666,216,317

(4,529,132)

-

662,219,838

68,677,102

682,423,838

12,666,132

1,484,372,176

-

-

4,680,420

1,000,000

1,149,969,612

22,547,995

16,122,112

44,175,060

16,102,916

5,247,511

1,259,845,626

2,744,217,802

(ปรับปรุงใหม่)

25,872,015

-

17,722,448

599,553,575

(5,715,302)

-

611,560,721

40,197,931

500,183,628

14,785,652

1,192,599,947

-

-

7,298,541

5,143,412

1,004,254,421

28,450,928

-

134,566,871

22,208,450

4,100,098

1,206,022,721

2,398,622,668

39,875,029

261,924,115

-

156,198,790

(3,974,299)

-

414,148,606

48,594,374

533,730,006

4,569,927

1,040,917,942

20,000,000

244,988,000

79,737

-

1,024,480,548

-

30,122,285

17,932,058

13,922,673

4,042,776

1,355,568,077

2,396,486,019

(ปรับปรุงใหม่)

31,155,152

370,280,338

513,554

249,758,071

(4,487,853)

(26,395,494)

589,668,616

64,599,572

505,283,657

8,860,564

1,199,567,561

-

145,000,000

3,077,150

-

1,013,420,403

-

15,789,821

40,470,324

10,558,191

5,247,511

1,233,563,400

2,433,130,961

(ปรับปรุงใหม่)

7,321,223

624,948,551

1,088,540

164,614,068

(5,062,839)

(244,395,435)

541,192,885

34,393,387

392,837,569

12,901,935

988,646,999

-

145,000,000

5,060,650

-

855,722,131

-

-

82,746,504

12,344,214

3,895,143

1,104,768,642

2,093,415,641

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.

สินทรัพย์
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี

 31 ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี

 31 ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี

1 มกราคม 2555

ณ วันท่ี

1 มกราคม 2555หมายเหตุ

บาท

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

16	และ	17

6

6

				6	และ	17

7

28.4.2

18

28.4.1

28.4.2

18

28.4.1

4	และ	24

19

595,837,247

-

7,395,468

433,477,545

217,967,124

78,935,812

43,765,608

4,824,647

-

32,287,665

13,452,364

3,427,463

11,874,218

1,443,245,161

34,541,572

4,904,198

-

95,235,047

50,105,199

184,786,016

1,628,031,177

(ปรับปรุงใหม่)

168,952,004

-

10,717,261

822,552,545

253,182,105

92,559,693

33,878,452

4,217,279

-

63,227,714

24,876,902

7,158,199

14,776,823

1,496,098,977

78,307,180

5,925,718

-

101,892,325

49,606,408

235,731,631

1,731,830,608

(ปรับปรุงใหม่)

250,714,579

-

6,153,107

943,874,366

233,925,020

47,621,078

27,636,667

3,409,048

2,738,259

-

27,863,769

-

18,771,439

1,562,707,332

112,185,633

7,515,492

-

106,718,647

34,980,869

261,400,641

1,824,107,973

595,837,247

10,351,669

7,379,686

414,247,856

89,903,531

-

43,765,608

4,398,466

-

16,681,952

13,434,784

3,427,463

4,727,029

1,204,155,291

34,541,572

4,573,029

-

82,505,524

43,127,936

164,748,061

1,368,903,352

(ปรับปรุงใหม่)

168,952,004

37,812,082

10,685,214

777,411,065

110,991,541

-

33,878,452

3,603,881

-

44,743,335

24,863,154

7,158,199

8,692,572

1,228,791,499

78,307,180

5,168,368

-

87,412,679

42,413,225

213,301,452

1,442,092,951

(ปรับปรุงใหม่)

229,839,012

26,120,545

6,135,570

873,652,999

96,345,472

9,107,671

27,636,667

3,013,103

2,738,259

-

27,835,011

-

8,642,322

1,311,066,631

112,185,633

6,855,157

-

91,821,507

28,733,873

239,596,170

1,550,662,801

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.

หนี้สินหมุนเวียน

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 	 จากสถาบันการ

	 เจ้าหนี้การค้า

	 	 บริษัทย่อย	

	 			กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 			กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	 		เจ้าหนี้อื่น	

	 เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง

	 ส่วนของเจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอม

	 	 	 ยอมความที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

	 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	 	 	 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

	 ส่วนของหนี้สินจากภาระค้ำาประกัน

	 	 	 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	 	 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

	 	 เงินปันผลค้างจ่าย

	 	 อื่น	ๆ

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 เจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความ	

	 	 -	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	 	 -	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

	 หนี้สินจากภาระค้ำาประกัน

	 	 -	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



076  บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)  /  รายงานประจำาปี 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ทุนเรือนหุ้น

	 	 ทุนจดทะเบียน

	 	 หุ้นสามัญ	182,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	

	 	 1.00	บาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	หุ้นสามัญ	

	 	 91,000,000	หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	2.00	บาท

	 	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2555			และหุ้นสามัญ

	 	 99,999,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ		10.00	บาท			 	

	 	 	 	 ณ	วันที่	1	มกราคม	2555

	 ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

	 	 หุ้นสามัญ	140,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ

	 	 1.00	บาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	70,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ

	 	 2.00	บาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	

	 	 หุ้นสามัญ	70,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	

	 	 10.00	บาท	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556

	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สะสม

	 	 	 จัดสรรแล้ว

	 	 	 	 -	สำารองตามกฎหมาย

	 	 	 	 -	สำารองหุ้นทุนซื้อคืน

	 				 ยังไม่ได้จัดสรร	(ภายหลังจากการปรับปรุงทุน

	 				 	 ของกิจการใหม่ในเดือนมิถุนายน	2555)

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	

 หัก	 :	หุ้นทุนซื้อคืน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

182,000,000

140,000,000

-

14,000,000

7,891,025

552,906,938

341,472,444

(7,891,025)

1,048,379,382

2,676,410,559

(ปรับปรุงใหม่)

182,000,000

140,000,000

-

14,000,000

-

480,361,118

378,026,076

-

1,012,387,194

2,744,217,802

(ปรับปรุงใหม่)

999,990,000

700,000,000

347,500,000

8,180,000

-

(895,850,502)

414,685,197

-

574,514,695

2,398,622,668

182,000,000

140,000,000

-

14,000,000

7,891,025

566,154,275

307,428,392

(7,891,025)

1,027,582,667

2,396,486,019

(ปรับปรุงใหม่)

182,000,000

140,000,000

-

14,000,000

-

500,220,493

336,817,517

-

991,038,010

2,433,130,961

(ปรับปรุงใหม่)

999,990,000

700,000,000

347,500,000

8,180,000

-

(879,220,219)

366,293,059

-

542,752,840

2,093,415,641

20

22

20.2

4

20.2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2556

ณ วันท่ี

 31 ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี

 31 ธันวาคม 2555

ณ วันท่ี

1 มกราคม 2555

ณ วันท่ี

1 มกราคม 2555หมายเหตุ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 
 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	 	
	 เกี่ยวกับภาษีเงินได้
โอนไปกำาไร	(ขาดทุน)	สะสม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ที่ปรับปรุงแล้ว
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี				
สำารองหุ้นทุนซื้อคืน
โอนไปกำาไร	(ขาดทุน)	สะสม    
	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
	 เกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ที่ปรับปรุงแล้ว
ลดทุนหุ้นสามัญ
โอนสำารองตามกฏหมาย	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนเกินทุน
	 และส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นไปล้างผลขาดทุน
	 สะสมของบริษัท	
สำารองตามกฎหมาย
โอนไปกำาไร	(ขาดทุน)	สะสม
กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	-	ปรับปรุงใหม่
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 

4	และ	24

20.2
20.2
13

21

4	และ	24

13,14	และ	19

21

140,000,000

-
-

140,000,000
-
-
-
-
-

140,000,000

700,000,000

-
700,000,000

(560,000,000)

-
-
-
-
-

140,000,000

-

-
-
-
-

7,891,025
-
-
-

7,891,025

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

455,918,855

34,383,107
(9,940,844)
480,361,118

-
(7,891,025)
6,328,247

282,801,198
(208,692,600)
552,906,938

(1,027,028,681)

131,178,179
(895,850,502)

-

915,680,000
(14,000,000)
(4,580,484)
549,108,504
(69,996,400)
480,361,118

472,611,469

(94,585,393)
-

378,026,076
-
-

(6,328,247)
(30,225,385)

-
341,472,444

518,015,152

(103,329,955)
414,685,197

-

-
-

(5,360,360)
(31,298,761)

-
378,026,076

(12,425,865)

2,485,021
9,940,844

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-

9,940,844
(9,940,844)

-
-

460,185,604

(92,100,372)
9,940,844

378,026,076
-
-

(6,328,247)
(30,225,385)

-
341,472,444

518,015,152

(103,329,955)
414,685,197

-

-
-

4,580,484
(41,239,605)

-
378,026,076

-

-
-
-

(7,891,025)
-
-
-
-

(7,891,025)

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

347,500,000

-
347,500,000

-

(347,500,000)
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

560,000,000

(560,000,000)
-
-
-
-
-

งบการเงินรวม (บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำาระ

เต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นทุน
ซื้อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนเกินทุน
จากการ

ลดมูลค่าหุ้น
สำารองตาม
กฎหมาย

จัดสรรแล้ว

กำาไร (ขาดทุน) สะสม กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

สำารองหุ้น
ทุนซื้อคืน ยังไม่ได้จัดสรร รวม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน
จากการตี

ราคาสินทรัพย์

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

สำาหรับโครงการผล

ประโยชน์พนักงานหมายเหตุ

1,056,104,459

(57,717,265)
-

1,012,387,194
(7,891,025)

-
-

252,575,813
(208,692,600)
1,048,379,382

546,666,471

27,848,224
574,514,695

-

-
-
-

507,868,899
(69,996,400)

1,012,387,194

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.

14,000,000

-
-

14,000,000
-
-
-
-
-

14,000,000

8,180,000

-
8,180,000

-

(8,180,000)
14,000,000

-
-
-

14,000,000
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  บริษัท มาลีสามพ

ราน จำากัด (มหาชน)  /  รายงานประจำาปี 2556

4	และ	24

20.2
20.2
13

21

4	และ	24

13	และ	19

21

140,000,000

-
-

140,000,000
-
-
-
-
-

140,000,000

700,000,000

-
700,000,000

(560,000,000)

-
-
-
-
-

140,000,000

-

-
-
-
-

7,891,025
-
-
-

7,891,025

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

474,830,893

34,887,540
(9,497,940)
500,220,493

-
(7,891,025)
4,150,388

278,367,019
(208,692,600)
566,154,275

(961,718,481)

82,498,262
(879,220,219)

-

915,680,000
(14,000,000)
(5,818,452)
553,575,564
(69,996,400)
500,220,493

421,021,897

(84,204,380)
-

336,817,517
-
-

(4,150,388)
(25,238,737)

-
307,428,392

457,866,324

(91,573,265)
366,293,059

-

-
-

(3,679,488)
(25,796,054)

-
336,817,517

(11,872,425)

2,374,485
9,497,940

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-

9,497,940
(9,497,940)

-
-

409,149,472

(81,829,895)
9,497,940

336,817,517
-
-

(4,150,388)
(25,238,737)

-
307,428,392

457,866,324

(91,573,265)	
366,293,059

-

-
-

5,818,452
(35,293,994)

-
336,817,517

-

-
-
-

(7,891,025)
-
-
-
-

(7,891,025)

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

347,500,000

-
347,500,000

-

(347,500,000)
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

560,000,000

(560,000,000)
-
-
-
-
-

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 
 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	 	
	 เกี่ยวกับภาษีเงินได้
โอนไปกำาไร	(ขาดทุน)	สะสม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ที่ปรับปรุงแล้ว
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี				
สำารองหุ้นทุนซื้อคืน
โอนไปกำาไร	(ขาดทุน)	สะสม    
	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
	 เกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ที่ปรับปรุงแล้ว
ลดทุนหุ้นสามัญ
โอนสำารองตามกฏหมาย	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนเกินทุน
	 และส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นไปล้างผลขาดทุน
	 สะสมของบริษัท	
สำารองตามกฎหมาย
โอนไปกำาไร	(ขาดทุน)	สะสม
กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	-	ปรับปรุงใหม่
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำาระ

เต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นทุน
ซื้อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนเกินทุน
จากการ

ลดมูลค่าหุ้น
สำารองตาม
กฎหมาย

จัดสรรแล้ว

กำาไร (ขาดทุน) สะสม กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

สำารองหุ้น
ทุนซื้อคืน ยังไม่ได้จัดสรร รวม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน
จากการตี

ราคาสินทรัพย์

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

สำาหรับโครงการผล

ประโยชน์พนักงานหมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.

(บาท)

14,000,000

-
-

14,000,000
-
-
-
-
-

14,000,000

8,180,000

-
8,180,000

-

(8,180,000)
14,000,000

-
-
-

14,000,000

1,037,980,365

(46,942,355)
-

991,038,010
(7,891,025)

-
-

253,128,282
(208,692,600)
1,027,582,667

551,827,843
-

(9,075,003)
542,752,840

-

-
-
-

518,281,570
(69,996,400)
991,038,010
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4	
แล
ะ	
24

20
.2

20
.2 13 21

4	
แล
ะ	
24

13
	แ
ละ
	1
9 21
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0,
00
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00
0 - -
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00
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00
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00
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) - - - - -
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5
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0,
00
0
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00
0,
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0)

(5
,8
18
,4
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)

55
3,
57
5,
56
4

(6
9,
99
6,
40
0)

50
0,
22
0,
49
3

42
1,
02
1,
89
7

(8
4,
20
4,
38
0) -

33
6,
81
7,
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7 - -

(4
,1
50
,3
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)
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5,
23
8,
73
7) -
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7,
42
8,
39
2

45
7,
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6,
32
4
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36
6,
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3,
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9 - - -

(3
,6
79
,4
88
)

(2
5,
79
6,
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33
6,
81
7,
51
7

(1
1,
87
2,
42
5)

2,
37
4,
48
5

9,
49
7,
94
0 - - - - - - - - - - - - -

9,
49
7,
94
0

(9
,4
97
,9
40
) - -

40
9,
14
9,
47
2

(8
1,
82
9,
89
5)

9,
49
7,
94
0

33
6,
81
7,
51
7 - -

(4
,1
50
,3
88
)

(2
5,
23
8,
73
7) -

30
7,
42
8,
39
2

45
7,
86
6,
32
4

(9
1,
57
3,
26
5)
	

36
6,
29
3,
05
9 - - -

5,
81
8,
45
2

(3
5,
29
3,
99
4) -

33
6,
81
7,
51
7

- - - -
(7
,8
91
,0
25
) - - - -

(7
,8
91
,0
25
) - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

34
7,
50
0,
00
0 -

34
7,
50
0,
00
0 -

(3
47
,5
00
,0
00
) - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
56
0,
00
0,
00
0

(5
60
,0
00
,0
00
) - - - - -

รายได้

	 รายได้จากการขาย

	 รายได้อ่ืน

	 	 -	ปรับลดผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน	

	 	 	 จากการท่ีบริษัทย่อย

	 	 	 ไม่สามารถจ่ายชำาระค่าสินค้า 

	 	 -	ปรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจาการด้อยค่า

	 	 	 ของเงินลงทุน	

	 	 -	กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

	 	 -	อื่นๆ

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย 

	 ต้นทุนขาย

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น

	 	 -	ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

	 ต้นทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

6

6

1.2	และ	6

5,087,568,756

-

-

11,214,992

106,377,604

5,205,161,352

3,636,352,313

784,284,221

379,162,511

-

16,966,824

4,816,765,869

6,157,244,713

-

-

2,713,345

125,756,682

6,285,714,740

4,490,540,641

770,043,652

305,559,634

-

16,040,071

5,512,183,998

4,177,966,166

26,395,495

99,988,000

-

108,420,152

4,412,769,813

3,611,264,168

161,752,778

276,882,544

125,555

15,613,046

4,065,638,091

5,166,272,232

217,999,941

-

2,689,770

57,041,127

5,444,003,070

4,359,598,493

126,731,339

234,147,133

-

14,388,775

4,734,865,740

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2556หมายเหตุ 25562555 2555

บาท
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บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.
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080  บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)  /  รายงานประจำาปี 2556

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  

 ตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม   

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

	 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(หุ้น)

24

3.22

25

(1,804,149)

386,591,334

103,790,136

282,801,198

2.02

139,995,425

-

773,530,742

224,422,238

549,108,504

3.92

140,000,000

-

347,131,722

68,764,703

278,367,019

1.99

139,995,425

-

709,137,330

155,561,766

553,575,564

3.95

140,000,000

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2556หมายเหตุ 25562555 2555

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.



รายงานประจำาปี 2556  / บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)   081  

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :

	 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้น

	 ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่น

	 	 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการ

	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

	 ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่น	

	 	 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

282,801,198

(39,432,021)

9,206,636

-

-

(30,225,385)

252,575,813

549,108,504

(40,043,323)

8,744,562

(12,425,865)

2,485,021

(41,239,605)

507,868,899

278,367,019

(32,586,019)

7,347,282

-

-

(25,238,737)

253,128,282

553,575,564

(33,164,939)

7,368,885

(11,872,425)

2,347,485

(35,293,994)

518,281,570

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

13

19

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2556หมายเหตุ 25562555 2555

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.



082  บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)  /  รายงานประจำาปี 2556

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี

	 รายการปรับกระทบยอดกำาไร	(ขาดทุน)	

	 	 เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	:

	 	 ปรับเพิ่ม	(ลด)	ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

	 	 	 จากการที่บริษัทย่อย	ไม่สามารถจ่าย

	 	 	 ชำาระค่าสินค้า	

	 	 หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(กลับรายการ)

	 	 ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ

	 	 ค่าเผื่อการตีราคาสินค้าลดลง	(กลับรายการ)

	 	 ค่าเสื่อมราคา

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(กลับรายการ)

	 	 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์อื่น

	 	 ปรับเพิ่ม	(ลด)	จากการด้อยค่าของเงินลงทุน

	 	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายตัดบัญชี

	 	 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายที่ดิน	

	 	 	 อาคารและอุปกรณ์

	 	 ขาดทุน	(กำาไร)	จากการจำาหน่ายที่ดิน	

	 	 	 อาคารและอุปกรณ์

	 	 ขาดทุน	(กำาไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่

	 	 	 ยังไม่เกิดขึ้นจริง

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

  รายได้ดอกเบี้ยรับ	 	

	 	 ต้นทุนทางการเงิน	 	

	 	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

282,801,198

-

(2,000)

20,313,323

27,783,231

72,928,121

(58,677)

4,673,154

-

-

169,238

(11,199,944)

(27,124)

10,874,876

(571,773)

16,966,824

103,790,136

549,108,504

-

(605,158)

9,660,808

(1,854,423)

58,052,163

-

2,998,211

-

49,332

556,748

(2,713,345)

1,581,996

3,035,114

(810,585)

16,040,071

224,422,238

278,367,019

(26,395,494)

-

10,678,447

13,549,683

61,390,711

(58,677)

3,139,423

(99,988,000)

-

169,236

125,555

(20,247)

1,501,481

(390,786)

15,613,046

68,764,703

553,575,564

(217,999,941)

(574,987)

4,107,890

(1,757,012)

46,942,448

-

2,694,122

-

-

44,867

(2,689,770)

1,587,978

1,994,367

(441,929)

14,388,775

155,561,766

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2556หมายเหตุ 25562555 2555

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.



รายงานประจำาปี 2556  / บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)   083  

 กำาไร	(ขาดทุน)	จากการดำาเนินงาน	

	 	 ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ

	 	 หนี้สินดำาเนินงาน

	 	 สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้้น)

	 	 	 ลูกหนี้การค้า

	 	 	 ลูกหนี้อื่น

	 	 	 สินค้าคงเหลือ

	 	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	

	 	 	 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	

	 	 	 	 ตามโครงการสวัสดิการ

	 	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 	 หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 	 	 เจ้าหนี้การค้า

	 	 	 เจ้าหนี้อื่น

	 	 	 เจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอม	 	

	 	 	 	 ยอมความระยะยาว	

	 	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	

	 	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	 เงินสดรับ	(จ่าย)	จากการดำาเนินงาน

	 เงินสดสุทธิจ่ายภาษีเงินได้

	 	 	 	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	

	 	 	 	 	 กิจกรรมดำาเนินงาน

528,440,583

81,741,015

23,918,513

(95,613,072)

1,257,174

4,542,541

(6,981,877)

(392,369,669)

(39,094,540)

(33,878,452)

(14,327,142)

(10,376,085)

47,258,989

(109,843,717)

(62,584,728)

859,521,674

(50,053,960)

(28,478,776)

(190,046,594)

1,743,935

2,618,121

(18,656,769)

(116,757,666)

24,497,912

(27,636,668)

(6,981,483)

(835,440)

448,934,286

(64,107,359)

384,826,927

326,446,100

201,915,504

16,005,198

(52,674,480)

711,489

2,997,413

(5,101,333)

(392,387,966)

(26,221,932)

(33,878,452)

(15,385,714)

(786,771)

21,639,056

(68,268,628)

(46,629,572)

557,434,138

170,099,195

(30,206,185)

(114,796,966)

4,041,371

1,983,500

(22,910,913)

(80,000,753)

21,001,096

(27,636,668)

(2,921,606)

(187,440)

475,898,769

(63,207,709)

412,691,060

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2556หมายเหตุ 25562555 2555

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.



084  บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)  /  รายงานประจำาปี 2556

-

(18,195,851)

(142,820,648)

72,815,324

(14,539,875)

571,773

(102,169,277)

426,885,243

(13,623,881)

(5,786,071)

-

(20,978,290)

(212,423,337)

174,073,664

9,319,659

58,385,266

67,704,9255

4,143,412

-

(228,022,328)

12,921,624

(16,122,112)

810,585

(226,268,819)

(83,344,571)

44,938,615

(781,543)

(2,738,259)

(21,280,898)

(62,838,201)

(126,044,857)

32,513,251

25,872,015

58,385,266

-

(20,000,000)

(138,362,487)

38,461,419

(14,538,416)

390,786

(134,048,698)

425,364,306

-

(5,172,673)

-

(18,370,149)

(212,423,337)

189,398,147

8,719,877

31,155,152

39,875,029

-

-

(227,371,321)

12,861,012

(15,789,821)

441,929

(229,858,201)

(62,474,986)

(9,107,671)

(1,096,011)

(2,738,259)

(20,743,802)

(62,838,201)

(158,998,930)

23,833,929

7,321,223

31,155,152

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกันลดลง	(เพิ่มขึ้น)	

	 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน	

	 	 อาคารและอุปกรณ์

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง	(เพิ่มขึ้น)

	 รับดอกเบี้ย	

	 	 	 	เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	

	 	 	 	 กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก		 	

	 	 	 สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 เงินสดจ่ายชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

	 เงินสดจ่ายชำาระคืนภาระค้ำาประกัน

	 เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน

	 จ่ายเงินปันผล

	 	 	 	เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	

	 	 	 	 กิจกรรมจัดหาเงิน	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)สุทธิ

รายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2556หมายเหตุ 25562555 2555

บาท
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การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด :

 รายการที่ไม่กระทบเงินสด

 1)  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

	 	 -	ในไตรมาสที่	1	ปี	2555	บริษัทย่อยได้ขายที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำาเนินงานที่ตีราคาเพิ่ม	จึงได้โอนส่วนเกินทุนจาก

	 การตีราคาสินทรัพย์ที่คงเหลืออยู่	ไปลดขาดทุนสะสมจำานวน	1.76	ล้านบาท

	 	 -	ในไตรมาสที่	3	ปี	2555	บริษัทฯ	มีเจ้าหนี้อื ่นเพิ่มขึ้นจำานวน	25.16	ล้านบาท	จากการซื้อที่ดิน	อาคารและ

	 อุปกรณ์

	 	 -	ในไตรมาสที่	2	และ	3	ปี	2555	บริษัทฯ	ได้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ตีราคาเพิ่มจึงได้โอนส่วนเกินทุนจากการ

	 ตีราคาสินทรัพย์ที่คงเหลืออยู่	 ไปลดขาดทุนสะสมจำานวน	3.62	ล้านบาท

	 	 -	ในไตรมาสที่	2	ปี	2555	บริษัทฯ	นำาสำารองตามกฎหมายจำานวน		8.18	ล้านบาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำานวน

		 347.50	ล้านบาท	และส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นจำานวน	560.00	ล้านบาท	ไปล้างขาดทุนสะสมที่ยกมาของบริษัท

		 ณ	วันที่		31	ธันวาคม		2554		

	 	 -	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง	เนื่องจากรับรู้ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีราคาเพิ่มของสินทรัพย์สำาหรับปี

	 สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	เป็นจำานวน	40.04	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการจำานวน	33.16	ล้านบาท)	ตามที่ระบุใน

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	13	

 2)  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	 	 -	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง	เนื่องจากรับรู้ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีราคาเพิ่มของสินทรัพย์สำาหรับ

	 ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	เป็นจำานวน	39.43	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการจำานวน	32.59	ล้านบาท)	ตามที่ระบุใน

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	13

	 	 -	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับปีสิ ้นสุดวันที่	31

		 ธันวาคม	2556	เป็นจำานวน	8.76	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการจำานวน	7.35	ล้านบาท)	ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบ

	 งบการเงินข้อ	24

	 	 -	เจ้าหนี้	-	หุ้นทุนซื้อคืนเพิ่มขึ้นจำานวน	7.89	ล้านบาท	จากการซื้อหุ้นทุนคืนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ

	 งบการเงินข้อ	20.2

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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(34,866,594)

264,756,002

2,968,709,751

357,153,196

34,202,837

77,601,275

-

169,238

48,096,554

2,792,646

(180,339,061)

381,055,932

4,001,365,287

345,108,620

36,974,906

61,050,374

-

556,748

7,806,385

-

1,250,462

315,858,368

2,946,017,037

241,002,720

27,497,554

64,530,134

125,555

169,236

24,228,131

2,756,974

(102,814,483)

279,737,885

3,968,462,843

250,810,008

26,587,070

49,636,570

-

44,867

2,350,878

-

บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

	 บริษัท	มาลีสามพราน	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชน	และมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	บริษัท

และบรษิทัย่อยดำาเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำาหน่ายพืชผักและผลไม้กระป๋อง	น้ำาผลไม้และเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่ม	โดย

จำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ	 โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือ	 เลขที่	401/1	หมู่ที่	8	ถนนพหลโยธิน	ตำาบลคูคต	อำาเภอ

ลำาลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	12130 

 1.2  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 ค่าใช้จ่ายสำาคัญๆ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ที่จำาแนกตามลักษณะได้ดังนี้

2.  หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน 

 2.1  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินน้ีได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี	ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ	

 

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่ที่ได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปลดลง	(เพิ่มขึ้น)

ซื้อสินค้าสำาเร็จรูป

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายที่ดิน

	 อาคาร	และอุปกรณ์

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและ

	 ค่าเผื่อการตีราคาสินค้าลดลง

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท
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	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย	ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน	หรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 2.2  การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

  (ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน   

	 	 	 ในระหว่างปีบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี

	 	 ใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม

	 	 2556	ซ่ึงฉบับท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ	มีดังต่อไปน้ี:	

   

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12		 	 	 เรื่องภาษีเงินได้	 	 	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)		 เร่ือง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8		 	 เรื่องส่วนงานดำาเนินงาน

	 	 	 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นในปีปัจจุบัน	 ไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน

	 	 ที่มีนัยสำาคัญนอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

  (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน   

	 	 	 ตั้งแต่ปี	2553	จนถึงสิ้นปี	2556	สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐาน

	 	 การรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซึ่งมี

	 	 ผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	ในปีดังต่อไปนี้

   

	 	 	 มาตรฐานการบัญชี

	 	 	 ฉบับที่	 1	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	การนำาเสนองบการเงิน

	 	 	 ฉบับที่	 7	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	งบกระแสเงินสด

	 	 	 ฉบับที่	 12	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	ภาษีเงินได้

	 	 	 ฉบับที่	 17	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	สัญญาเช่า

	 	 	 ฉบับที่	 18	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	รายได้

	 	 	 ฉบับที่	 19	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 	 	 ฉบับที่	 21	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

	 	 	 	 	 					ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 	 ฉบับที่	 24	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

	 	 	 	 	 					ที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 	 ฉบับที่	 28	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 	 	 ฉบับที่	 31	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

	 	 	 ฉบับที่	 34	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล

	 	 	 ฉบับที่	 38	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ปีที่มีผลบังคับใช้

2557

2557

2557

2557

2557

2557	

2557

2557

2557

2557

2557

2557	
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	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 	 	 ฉบับที่	 		2	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 	 	 ฉบับที่	 		3	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ

	 	 	 ฉบับที่	 		4	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย

	 	 	 ฉบับที่	 		5	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

	 	 	 	 	 	 และการดำาเนินงานที่ยกเลิก

	 	 	 ฉบับที่	 		8	 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	ส่วนงานดำาเนินงาน

	 	 	 การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 	 	 ฉบับที่	 15	 เรื่อง	สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน

	 	 	 ฉบับที่	 27	 เรื่อง	การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย

	 	 	 	 	 	 ตามสัญญาเช่า

	 	 	 ฉบับที่	 29	 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

	 	 	 ฉบับที่	 32	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์

	 	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 	 	 ฉบับที่	 1	 เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน		

	 	 	 	 	 	 การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 	 	 ฉบับที่	 4	 เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

	 	 	 ฉบับที่	 5	 เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะและ

	 	 	 	 	 	 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

	 	 	 ฉบับที่	 7	 เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29

	 	 	 	 	 	 เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี

	 	 	 	 	 	 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

	 	 	 ฉบับที่	 10	 เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

	 	 	 ฉบับที่	 12	 เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ

	 	 	 ฉบับที่	 13	 เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

	 	 	 ฉบับที่	 17	 เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

	 	 	 ฉบับที่	 18	 เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

   

	 	 	 ฝา่ยบริหารของบริษัทฯ	ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555),	ฉบับที่	12

	 	 (ปรับปรุง	2555),	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555),	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555),	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555),	ฉบับ

	 	 ท่ี	34	(ปรับปรุง	2555)	และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2555)	จะไม่มีผลกระทบอย่าง

	 	 เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ	ส่วนมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การ

	 	 ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ	 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่ม

	 	 บริษัทฯ	ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

ปีที่มีผลบังคับใช้

2557

2557

2559

2557

2557

2557	

2557

2557

2557

2557

2557

2557	

2557

2557

2557	

2557

2557

2557	
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 2.3  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

  2.3.1	 งบการเงินรวมนี้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	มาลีสามพราน	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

		 (“กลุ่มบริษัท”	และ	“บริษัทฯ	และบริษัทย่อย”)	และได้จัดทำาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการจัดทำางบการเงินรวมสำาหรับ

	 ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทดังกล่าวในระหว่างปีปัจจุบัน	ดังต่อ

	 ไปนี้

  

	 	 2.3.2	 งบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ย

		 ณ	 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สิน	 และอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือนในระหว่าง

	 ปีสำาหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย	 ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ	 “ผลต่าง

	 ของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน”	ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	

	 	 2.3.3	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รายการระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญ	ยอดเงินลงทุน	ในบริษัท

	 ย่อยของบริษัทฯ	และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

3.  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 3.1  การรับรู้รายได้และการบันทึกค่าใช้จ่าย 

	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื ่อบริษัทฯ	ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของ

สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว	รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้า	โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	สำาหรับสินค้าที่

ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์		จำากัด 

บริษัท	มาลีซัพพลาย	จำากัด 

    

บริษัท	ไอคอน	ฟู้ดส์	จำากัด 

บริษัท	อะกริ	ซอล	จำากัด											

ร้อยละของ

สินทรัพย์ที่อยู่ใน

สินทรัพย์รวม

  2556  2555
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศชื่อบริษัท

 

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

 2556    2555

 

ร้อยละของ

รายได้ที่รวมอยู่

ในรายได้รวม  

2556  2555ลักษณะธุรกิจ

99.99

97.60

99.00

100.00

99.99

97.60

99.00

100.00

ผู้จัดจำาหน่าย

ผู้จัดจำาหน่าย

(ปัจจุบันไม่ได้

ดำาเนินกิจการ)

ผู้จัดจำาหน่าย

(ปัจจุบันไม่ได้

ดำาเนินกิจการ)

ผู้ผลิตและ

จัดจำาหน่าย

ไทย

ไทย

สหรัฐอเมริกา

ไทย

24.30

-

-

7.50

22.42

-

-

9.54

44.05

-

-

2.32

38.83

-

-

4.77
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 3.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสด	เช็คในมือ	เงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง

สูง	ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 

 3.3  ลูกหนี้การค้า 

	 ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	บริษัทฯ	บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับ	ผลขาดทุนโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

 3.4  สินค้าคงเหลือ

	 สินค้าสำาเร็จรูป	สินค้าระหว่างผลิต	วัตถุดิบ	ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน

มาตรฐาน	(ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงตามวิธีถัวเฉลี่ย)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	 ราคาทุนดังกล่าว

หมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

	 วัตถุดิบ	ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	อะไหล่และวัสดุโรงงาน	จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

	 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพจะตั้งขึ้นสำาหรับสินค้าเก่าล้าสมัย	เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

 3.5  เงินลงทุน 

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหัก

ด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	 (ถ้ามี)	 บริษัทฯ	 จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในงบ

กำาไรขาดทุน

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

 3.6  เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

	 เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ได้รับในรูปบัตรภาษีจะถือเป็นรายได้เมื่อส่งออก	โดยคำานวณจากการนำาอัตรา

ร้อยละที่กำาหนดคูณกับมูลค่าสินค้าที่ส่งออก	(F.O.B)

 3.7  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 การวัดมูลค่าที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 ที่ดินแสดงตามราคาทุนหรือราคาตีใหม่	 อาคารและเครื่องจักรแสดงตามราคาทุนหรือราคาตีใหม่	 หลังหักด้วยค่าเสื่อม

ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	 อุปกรณ์ไม่รวมอาคารและเครื่องจักรแสดงตามราคาทุนหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคา

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 ราคาที่ตีใหม่จะเป็นราคาตลาดยุติธรรม	(Fair	market	value)	 โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระโดยใช้เกณฑ์	 ราคาตลาด	(Market	

approach)	ในการตีราคาที่ดินและใช้เกณฑ์ราคาทุน	(Cost	approach)	ในการตีราคาอาคารและเครื่องจักร	บริษัทฯ	มีนโยบาย

ที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวทุกๆ	5	ปี	เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตก

ตา่งจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ	ส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม่ของสินทรัพย์จะบันทึกเป็น	“ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย์”	ภายใต้หัวข้อ	“องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น”	ในงบแสดงฐานะการเงิน
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 วิธีการบันทึกบัญชีที่ดินในราคาตีใหม่ 

	 บริษัทฯ	บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน	ณ	วันที่ได้สินทรัพย์มา	อย่างไรก็ตาม	หลังจากนั้นบริษัทได้จัด

ให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกที่ดินดังกล่าว	ในราคาตีใหม่	ทั้งนี้	บริษัทจะจัดให้มีการประเมิน

ราคาที่ดินทุกๆ	5	ปีเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี	ณ	 วันที่	 ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระ

สำาคัญ	

	 บริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้

	 	 -	บริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี	 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน”	

	 ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน	 อย่างไรก็ตาม	 หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาลดลง

	 และบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่าย	 ในงบกำาไรขาดทุนแล้ว	 ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็น

	 รายได้ไม่เกินจำานวนที่เคยลดลง	ซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนปีก่อนแล้ว

	 	 -	บริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน	อย่างไรก็ตาม

		 หากที่ดินนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี	 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน”	 อยู่ในองค์

	 ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่		จะถูกนำาไปหักออกจาก	“ส่วนเกินทุนจากการ

	 ตีราคาที่ดิน”	ไม่เกินจำานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของที่ดินชนิดเดียวกัน	และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ

	 กำาไรขาดทุน

	 	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าวไม่สามารถนำามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถ	จ่ายเป็นเงินปันผลได้

 

 วิธีบันทึกบัญชีอาคารและเครื่องจักรในราคาตีใหม่ 

	 	 สำาหรบัอาคารและเครื่องจักรที่ตีราคาเพิ่มขึ้นบริษัทฯ	มีการคำานวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง	ตามอายุการใช้

	 งานที่เหลืออยู่โดยประมาณของสินทรัพย์และบันทึกปรับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ด้วยจำานวนเดียวกัน

	 	 บริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาอาคารและเครื่องจักรดังต่อไปนี้

	 	 ในการประเมินมูลค่าอาคารและเครื่องจักรใหม่หากอาคารและเครื่องจักรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะบันทึกมูลค่าส่วนท่ีเพิ่ม

ขึ้นเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและเครื่องจักร	 โดยสุทธิจากมูลค่าที่เคยประเมินลดลงและเคยรับรู้ในงบกำาไรขาดทุน

แล้วเสียก่อนและหากเป็นกรณีที่มูลค่าของอาคารและเครื่องจักรลดลงจากการประเมิน	จะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับมูลค่า

ที่ลดลงเฉพาะจำานวนที่มากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและเคร่ืองจักรที่เคยประเมินไว้คร้ังก่อน	 ส่วนเกินจากการตี

ราคาอาคารและเครื่องจักรจะถูกตัดบัญชีโอนไปในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ชื่อบัญชีส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาอาคารและเครื่องจักรเท่ากับส่วนต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาที่คิดจากมูลค่าอาคารและเคร่ืองจักรภายหลังประเมินราคาเพิ่ม

ขึ้นกับค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของอาคารและเครื่องจักร	 ในกรณีที่มีการจำาหน่ายอาคารและเครื่องจักรที่เคยประเมิน

มูลค่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาเฉพาะของอาคารและเครื่องจักรที่จำาหน่ายจะโอนไปยังกำาไรสะสมโดยตรงไม่ทำาผ่านไปยังงบ

กำาไรขาดทุน	เพื่อโอนปิดบัญชีส่วนเกินทุนของอาคารและเครื่องจักรที่จำาหน่ายนั้นๆ
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 การคำานวณค่าเสื่อมราคา

	 	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ	

	 ประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้	

 3.8  ต้นทุนการกู้ยืม

	 ต้นทุนการกู้ยืมซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมสำาหรับการจัดหาสินทรัพย์ถาวรจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์

ถาวรจนกว่าสินทรัพย์ถาวรนั้นพร้อมที่จะใช้งาน	

 

 3.9  ค่าตัดจำาหน่าย

	 แผงไม้และภาชนะบรรจุรอตัดบัญชีแสดงตามราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมแล้ว	 โดยตัดจำาหน่ายตาม

วิธีเส้นตรงในระยะเวลา	1	ปี	และ	3	ปี	

 

 3.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัท	 หรือถูกควบคุมโดย

บริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญกับบริษัท

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 ผู้บริหารสำาคัญ	 กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุม

การดำาเนินงานของบริษัท	

 3.11  สัญญาเช่าการเงิน

	 สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา

เช่าการเงิน	 สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบัน

ทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า	แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า

 

เส้นตรง

เส้นตรง

เส้นตรง

เส้นตรง

เส้นตรง

เส้นตรง

ยอดลดลง

เส้นตรง

เส้นตรง

สิ่งปรับปรุงที่ดิน

ส่วนปรับปรุงอาคาร

อาคารที่ได้มาก่อนปี	2533

อาคารที่ได้มาตั้งแต่ปี	2533

เครื่องจักรที่ได้มาก่อนปี	2533

เครื่องจักรที่ได้มาตั้งแต่ปี	2533

อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งและติดตั้งที่ได้มาก่อนปี	2533

อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งและติดตั้งที่ได้มาตั้งแต่ปี	2533

ยานพาหนะ

เส้นตรง

เส้นตรง

ยอดลดลง

เส้นตรง

ยอดลดลง

เส้นตรง

ยอดลดลง

เส้นตรง

เส้นตรง

5

25

40

40

15,	20

15,	20

5,	10

5,	10

5

5

5

20

20

5,	10

5,	10

5,	10

5,	10

5

ใหม่ ใหม่เดิม เดิม

วิธี ปีี 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
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 3.12  สัญญาเช่าดำาเนินงาน

	 สญัญาเชา่ทรพัย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่า	จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำาเนิน

งาน	 โดยบริษัทจะบันทึกการจ่ายชำาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน	 เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของอายุ

ของการเช่า

	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า	 เช่น	 เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่าจะ

บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

 3.13  ประมาณการหนี้สิน

	 บริษัทฯ	รับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ	 เพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่า

ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

 3.14  การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	บริษัทฯ	จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่	หากสินทรัพย์

นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์	หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 บริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 และรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุน	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการ

ใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

 

 3.15  ผลประโยชน์พนักงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	และผล

ประโยชน์อื่นๆ	เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย	 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ

กำาไรขาดทุนตลอดอายุการทำางานของพนักงาน	 ภาระผูกพันของบริษัทและบริษัทย่อยเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังออก

จากงานน้ีคำานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	

อย่างไรก็ตาม	ผลประโยชน์	หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

 

	 บรษิัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้กำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่กดิขึน้ในกำาไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

 3.16  ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในงบกำาไรขาดทุน	 ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ	 หรือรายการที่รับรู้

โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น	หรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	ได้แก่	ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลัก

เกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้	ณ	วันที่รายงาน	
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	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	บันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์	และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว	เมื่อมีการกลับรายการโดยอิง

กับกฎหมายที่ประกาศใช้	ณ	วันที่รายงาน	

	 สนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี	จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจำานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน	 ณ

ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลง	เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

	 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้เนื่องจากเดิมบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

 

 3.17  ตราสารอนุพันธ์

	 บริษัทฯ	ได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง	ของกระแสเงินสดที่เกิดจากความผันผวน

ของอตัราแลกเปลี่ยนสำาหรับลูกหนี้บางส่วนของบริษัทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		ณ	วันที่ที่เข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้า	 บริษัทจะบันทึกรายการภาระสินทรัพย์และหนี้สินจากการทำาสัญญาดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน	 และ

บันทึกผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในบัญชีส่วนเกินหรือส่วนต่ำาจากการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด	 รอตัดบัญชี

โดยจะตดัจา่ยตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น	รายการตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวทีถ่กูนำา

ไปป้องกันความเสี่ยงในระหว่างปีได้แปลงค่าเป็นเงินบาท	 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันที่ที่เกิดรายการและจะรับรู้กำาไรหรือ

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการส่งมอบเงินตราระหว่างกันแล้วในผลการดำาเนินงานในปีที่เกิดรายการ	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่	 ณ	 วันที่สิ้นงวด	 จะแสดงหักกลบกันไว้เป็นบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขาย	 เงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า	 และกำาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่ารายการโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันที่ในงบ

แสดงฐานะการเงินได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 3.18  เงินตราต่างประเทศ

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้

สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่	 ณ	 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 

	 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 3.19  การใช้ประมาณการทางบัญชี

	 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารต้องใชการประมาณและต้ังข้อ

สมมติฐานหลายประการ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้	 ค่าใช้จ่าย	 สินทรัพย์และหนี้สิน	 และการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้	 การใช้ประมาณการทาง

บัญชีที่สำาคัญเพิ่มเติม	มีดังนี้
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	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

	 ฝ่ายบริหารเป็นผู้กำาหนดประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัท	

ฝ่ายบริหารต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากเม่ือมีความแตกต่างไปจาก	 	 ประมาณการในงวดก่อน	 หรือมีการตัดจำาหน่าย

สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

 3.20 หุ้นทุนซื้อคืน 

	 หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด	 หากราคา

ขายของหุ้นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน	บริษัทฯ	จะรับรู้ผลต่าง	เข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคา

ขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำากว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน	 บริษัทฯ	 จะนำาผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน

แล้วจึงนำาผลต่างที่เหลืออยู่	ไปหักจากบัญชีกำาไรสะสม

 3.21  เครื่องมือทางการเงิน

 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่เป็นตราสาร

อนุพันธ์เพื่อการเก็งกำาไร

 

 3.22  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไร	(ขาดทุน)	 สำาหรับปีด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักท่ีออก

จำาหน่ายแล้ว

	 บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักท่ีใช้ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้น	สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	

2555	ใหม่	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	20	และ	25	ซึ่ง

ได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่า	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอ

รายงานเป็นผลให้กำาไรต่อหุ้นสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2555	 ในงบการเงินรวม	(ปรับปรุงใหม่)	 เปล่ียนจาก	7.84	 บาท

ต่อหุ้น	เป็น	3.92	บาทต่อหุ้น	และในงบการเงินเฉพาะกิจการ	(ปรับปรุงใหม่)	เปลี่ยนจาก	7.91	บาทต่อหุ้นเป็น	3.95	บาท

ต่อหุ้น	

4.  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้	 เนื่องจากบริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อยนำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	 เรื่อง	ภาษีเงินได้	มาถือปฏิบัติโดยการปรับปรุงย้อนหลัง	กับงบการเงินงวดก่อน

ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย	ได้บันทึกภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด

	 จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	1

มกราคม	2555	มีดังนี้
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สินทรัพย์

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หน้ีสิน

	 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สะสม		

	 	 ยังไม่ได้จัดสรร

 บวก	 รับโอนจากองค์ประกอบอ่ืน	

	 	 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 -	ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการ

	 ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	

	 ประกันภัยสำาหรับโครงการ

	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 รวมกำาไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร

		 (ปรับปรุงใหม่)

	 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 -	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ตามที่เคย

รายงาน

-

-

(1,027,029)

-

518,015

ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลง

นโยบาย

การบัญชี

44,175

101,892

34,383

2,485

(94,585)

ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลง

นโยบาย

การบัญชี

134,567

106,719

131,178

-

(103,330)

 

ปรับปรุงใหม่

44,175

101,892

490,302

(9,941)

 

480,361

378,026

 

ปรับปรุงใหม่

134,567

106,719

(895,851)

-

(895,851)

414,685

 

ตามที่เคย

รายงาน

-

-

455,919

(12,426)

472,611
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ปรับปรุงใหม่

82,747

91,822

(879,220)

-

(879,220)

366,293

 

	 จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้น

สุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	มีดังนี้

สินทรัพย์

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หน้ีสิน

	 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สะสม		

	 	 ยังไม่ได้จัดสรร

 บวก	 รับโอนจากองค์ประกอบอ่ืน	

	 	 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 -	ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการ

	 ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	

	 ประกันภัยสำาหรับโครงการ

	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 รวมกำาไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร

		 (ปรับปรุงใหม่)

	 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 -	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ตามที่เคย

รายงาน

-

-

(961,718)

-

457,866

ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลง

นโยบาย

การบัญชี

40,470

 

87,413

34,888

2,374

(84,204)

ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลง

นโยบาย

การบัญชี

82,747

91,822

82,498

-

(91,573)

 

ปรับปรุงใหม่

40,470

87,413

509,719

(9,498)

500,221

336,818

ตามที่เคย

รายงาน

-

-

474,831

(11,872)

421,022
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	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่มีต่องบกำาไรขาดทุนและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีดังนี้

304,672

21,871

282,801

0.16

(39,432)

9,207

(30,225)

303,345

24,978

278,367

0.18

(32,586)

7,347

(25,239)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

	 *บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ใช้ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31

ธันวาคม	2555	ใหม่	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	20	และ	25

งบกำาไรขาดทุน

 ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้

	 กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี

	 กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน	(บาท)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

 -	ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ี

  เก่ียวข้องกับองค์ประกอบอ่ืน

	 	 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่เคย

รายงาน

107,951

601,186

4.29*

-

ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลง

นโยบาย

การบัญชี

96,795

(96,795)

(0.69)*

8,745

ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลง

นโยบาย

การบัญชี

47,611

(47,611)

(0.34)*

7,369

ปรับปรุงใหม่

224,422

549,108

3.92*

8,745

ปรับปรุงใหม่

155,562

553,575

3.95*

7,369

ตามที่เคย

รายงาน

127,627

645,903

4.61*

-

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปีก่อนการเปล่ียนแปลง

	 นโยบายการบัญชี

ภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปีภายหลังการเปล่ียนแปลง

	 นโยบายการบัญชี

กำาไรต่อหุ้นลดลง	(บาท)

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี

	 ก่อนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ภาษีเงินได้เก่ียวข้องกับองค์ประกอบอ่ืน

	 ของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี

	 ภายหลังการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
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5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

6.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ	บริษัทฯ	คำานึงถึงเนื้อหา

ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

	 บริษัทฯ	มีรายการบัญชีกับบุคคล	บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 

เงินสดย่อย

เงินฝากธนาคาร	 -	บัญชีกระแสรายวัน

	 	 	 -	บัญชีออมทรัพย์

	 	 	 -	บัญชีประจำา

เช็คท่ีถึงกำาหนดแต่ยังมิได้นำาฝาก

รวม

179,636

7,001,829

52,683,959

2,918

7,836,583

67,704,925

งบการเงินรวม

2556           2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

191,159

11,119,330

46,371,456

2,873

700,448

58,385,266

80,000

3,679,309

36,115,720

-

-

39,875,029

80,000

3,803,798

27,271,354

-

-

31,155,152
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	 (ก)	 ต้ังแต่วันท่ี	1	มีนาคม	2555	บริษัท	เซ็นทรัล	ฟู้ด	รีเทล	จำากัด	ไม่ได้เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อย

 

	 (ข)	 ต้ังแต่วันท่ี	5	มีนาคม	2555	บริษัท	ซีจี	โบรกเกอร์	จำากัด	ไม่ได้เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

 

	 ในระหว่างปี	บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	โดยสามารถสรุปได้

ดังนี้

บริษัทย่อย

บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด	

บริษัท	อะกริ	ซอล	จำากัด

บริษัท	มาลีซัพพลาย	จำากัด

บริษัท	ไอคอน	ฟู้ดส์	จำากัด

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	เอบิโก้	โฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	เอบิโก้	แลนด์	จำากัด

บริษัท	เอบิโก้	แดรี่ฟาร์ม	จำากัด

บริษัท	นมโชคชัย	จำากัด 

บริษัท	พีพีโอ	ฟาร์ม	จำากัด

บริษัท	เซ็นทรัล	ฟู้ด	รีเทล	จำากัด	(ก)

บริษัท	ซีจี	โบรกเกอร์	จำากัด	(ข)

บริษัท	เซ็นทรัลเวิลด์	จำากัด

ผู้จัดจำาหน่าย

ผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย

ผู้จัดจำาหน่าย	(ปัจจุบันไม่ดำาเนินกิจการ)

ผู้จัดจำาหน่าย	(ปัจจุบันไม่ดำาเนินกิจการ)

บริษัทโฮลดิ้ง	(การลงทุน)

พัฒนาที่ดิน/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

รับจ้างผลิตนมและน้ำาผลไม้สำาเร็จรูป

เจ้าของเดิมลิขสิทธิ์นมตราฟาร์มโชคชัย

(ปัจจุบันไม่ดำาเนินกิจการ)

ฟาร์มโคนมและจำาหน่ายน้ำานมดิบ

ห้างสรรพสินค้า

ประกันภัย

ห้างสรรพสินค้า

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท/กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

บริษัทในเครือ/กรรมการร่วมกัน

เก่ียวข้องกับ	บมจ.	เอบิโก้	โฮลด้ิง

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์
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รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    

	 ขายสินค้า

	 รายได้อื่น

	 รายได้จากการให้บริการ

	 รายได้จากการค้ำาประกัน

	 ซื้อสินค้า

	 ซื้อวัตถุดิบและอื่นๆ

	 ค่าสนับสนุนการตลาด

	 ค่าธรรมเนียมในการค้ำาประกัน

 

	 ค่าเช่าและค่าบริการท่ีดินและโรงงาน

	 ซื้อที่ดินที่ยังไม่ใช้ในการดำาเนินงาน

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

	 ขายสินค้า

	 ค่าบริการผลิตสินค้า

	 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

	 ค่าเช่าอาคาร

	 ค่าเบ้ียประกันภัย

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ตามสัญญา

อัตราร้อยละ1.75	ในปี	

2556	และอัตราร้อยละ							

0.25	ในปี	2555	ของ		

จำานวนเงินค้ำาประกัน

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ตามสัญญา

อัตราร้อยละ1.75	ในปี	

2556	และอัตราร้อยละ							

0.25	ในปี	2555	ของ		

จำานวนเงินค้ำาประกัน

ตามสัญญา

ราคาทุน

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพ่ิม

ตามสัญญา

ตามสัญญา

ตามสัญญา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,215

112,292,841

-

12,014,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,463,377

82,245,586

2,982,729

11,744,040

1,727,533

1,388,207,477

1,610,960

11,340,000

1,750,000

2,567,636

59,006,067

6,283,165

2,858,334

-

-

-

112,292,841

-

7,250,400

-

1,254,045,415

8,743,656

-

612,500

13,856,301

120,124,002

25,080,908

700,000

1,195,828

5,784,773

-

82,245,586

-

7,069,140

1,591,809

งบการเงินรวม

2556            2555
นโยบายการ

กำาหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท
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	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	กับบริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียด

ดังนี้

ลูกหนี้การค้า

 บริษัทย่อย

	 	 บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด

	 	 บริษัท	อะกริ	ซอล	จำากัด

	 	 รวม

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	นมโชคชัย	จำากัด

	 	 บริษัท	เอบิโก้	แดรี่ฟาร์ม	จำากัด

	 	 บริษัท	เซ็นทรัลเวิลด์	จำากัด

	 	 รวม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	นมโชคชัย	จำากัด

ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่

บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายชำาระค่าสินค้า

 บริษัทย่อย

	 	 บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด

ลูกหนี้อื่น

 บริษัทย่อย

	 	 บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด

	 	 บริษัท	อะกริ	ซอล	จำากัด

	 	 รวม

-

-

-

-

610,053

5,932

615,985

-

-

-

-

-

-

-

-

513,554

-

19,099

532,653

(513,554)

-

-

-

-

261,924,115

-

261,924,115

-

-

-

-

-

-

4,992,100

2,494,801

7,486,901

359,946,171

10,334,167

370,280,338

513,554

-

-

513,554

(513,554)

(26,395,494)

-

-

-

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท



รายงานประจำาปี 2556  / บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)   103  

	 ในปัจจุบันบริษัท	นมโชคชัย	จำากัด	ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ทั้งด้านการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วม

กัน	อย่างไรก็ตาม	บริษัท	นมโชคชัย	จำากัด	ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท	เอบิโก้	โฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท

	 บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ตรา	“ฟาร์มโชคชัย”	โดยบริษัท	นมโชคชัย	จำากัด	เป็นผู้ถือสิทธิตราผลิตภัณฑ์	

และไม่มีการกำาหนดค่าตอบแทนในการใช้สิทธิตราผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่	บริษัท	นมโชคชัย	จำากัด	และต้ังแต่วันท่ี	2	มกราคม

2556	บริษัท	นมโชคชัย	จำากัด	 ได้โอนกรรมสิทธ์ในเครื่องหมายการค้า	 “ฟาร์มโชคชัย”	 ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง	ดังนั้น	บริษัทฯ

จึงทำาสัญญาการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า	 “ฟาร์มโชคชัย”	 กับบริษัทฯดังกล่าว	 โดยชำาระค่าตอบแทนปีละ	500,000	บาท

ดังนั้นบริษัทฯ	จึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่กำาหนดไว้ในสัญญา	โดยมีระยะเวลา	1	ปี	และมีสิทธิ	ต่ออายุสัญญาได้

	 ตั้งแต่วันที่	31	 ธันวาคม	2549	บริษัทฯ	 ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับบริษัท	นมโชคชัย	 จำากัด	 จำานวน	35

ล้านบาท	 ต่อมาในปี	2550	 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของ	 บริษัท	 นมโชคชัย	 จำากัด	 โดย

ในแผนฟื้นฟูดังกล่าวนี้ระบุจำานวนหนี้ที่บริษัทจะได้รับชำาระเป็นเงินรวม	1.09	ล้านบาท	เป็นผลทำาให้บริษัทได้มีการตัดหนี้ส่วน

ที่เหลือเป็นหนี้สูญเป็นจำานวนเงิน	34	ล้านบาท	 ในปี	2550	และ	ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2552	บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้

661,639

8,424,800

-

-

-

7,395,468

-

-

-

92,285

289,800

8,424,800

-

-

-

10,717,261

-

-

-

114,802

661,639

5,451,800

346,683

10,004,986

10,351,669

7,379,686

2,858,334

2,746,016

5,604,350

60,091

289,800

5,451,800

25,698

37,786,384

37,812,082

10,685,214

6,487,869

962,249

7,450,118

77,348

งบการเงินรวม

2556           2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556           2555

บาท

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	เอบิโก้	แดรี่ฟาร์ม	จำากัด

เงินมัดจำา

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	เอบิโก้	แลนด์	จำากัด

เจ้าหนี้การค้า

 บริษัทย่อย

	 	 บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด

	 	 บริษัท	อะกริ	ซอล	จำากัด

	 	 รวม

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	เอบิโก้	แดรี่ฟาร์ม	จำากัด

เจ้าหนี้อื่น 

 บริษัทย่อย

	 	 บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด

	 	 บริษัท	อะกริ	ซอล	จำากัด

	 	 รวม

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	เอบิโก้	แลนด์	จำากัด
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ภาระค้ำาประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

	 บริษัทฯ	มีภาระจากการค้ำาประกันให้กับบริษัทย่อย	และบริษัทย่อยมีภาระค้ำาประกันให้แก่บริษัทฯ	ตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	28.3

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่าย

	 บริษัทฯ	 ได้ทำาสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อเป็นผู้จัดจำาหน่ายแต่ผู้เดียวในอาณาเขตประเทศไทย	ซึ่งสินค้าภายใต้

เครื่องหมายการค้า	“Malee”	และชื่อทางการค้าอื่นๆ	ที่เป็นสินค้าของบริษัท	บริษัทจึงต้องปฏิบัติ	ตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่กำาหนด

ไว้ในสัญญา	โดยมีระยะเวลา	1	ปีและมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้	ต่อมาเมื่อวันที่	1	เมษายน	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ทำา

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาดังกล่าว	 โดยมีผลให้บริษัทฯ	 ไม่ต้องจ่ายค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่ง

เสริมการขายให้แก่บริษัทย่อยตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2556	เป็นต้นไป

สัญญารับจ้างบริการ

	 บริษัท	ฯ	ได้ทำาสัญญารับจ้างบริการ	2	ฉบับกับบริษัทย่อย	2	แห่ง	เพื่อทำาหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ	ตามที่

ระบุในสัญญา	โดยได้รับค่าตอบแทนรวมในอัตราเดือนละ	1.26	ล้านบาท	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2556	มีกำาหนดเวลา	1	ปี

และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้	โดยบริษัทฯ	จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่กำาหนดไว้ในสัญญา

สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ส่วนที่เหลือดังกล่าวจำานวน	1.09	ล้านบาท	ทั้งจำานวน	ต่อมาในไตรมาส	4	ของปี	2555	บริษัทฯ	ได้

รับชำาระเงินจำานวน	0.57	ล้านบาท	คงเหลือค้างชำาระจำานวน	0.51	ล้านบาท	ต่อมาในไตรมาส	1	ของปี	2556	บริษัทได้ตัด

ลูกหนี้ที่คงค้างดังกล่าวเป็นหนี้สูญ	

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	ประกอบด้วย	

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ได้แก่	เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง	รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น	ทั้งนี้	กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

33,748,949

453,888

34,202,837

36,443,378

531,528

36,974,906

27,121,606

375,948

27,497,554

26,287,800

299,270

26,587,070

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท
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อายุหนี้ค้างชำาระ

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ

ค้างชำาระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน

	 3	-	6	เดือน

	 6	-	9	เดือน

	 นานกว่า	9	เดือน

รวม

หัก			 :	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 	 :	ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

	 	 	 จากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถ

	 	 	 จ่ายชำาระค่าสินค้า

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ

400,123,852

159,302,411

20,160,660

-

4,907,479

584,494,402

(4,013,578)

-

580,480,824

549,387,626	

 

111,304,789	

-

609,942

5,446,613

666,748,970

(4,529,132)

 

 

-

662,219,838	

310,204,549

82,871,341

20,355,501

-

4,691,514

418,122,905

(3,974,299)

-

414,148,606

518,786,314

86,283,259

-

825,537

14,656,853

620,551,963

(4,487,853)

(26,395,494)

589,668,616

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556           2555

	 ยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ได้รวมลูกหนี้การค้า

ในงบการเงินรวมจำานวนเงิน	100.27	ล้านบาท	และ	117.27	ล้านบาท	ตามลำาดับ	และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำานวนเงิน

-	ล้านบาท	และ	-	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งนำาไปขายลดแก่สถาบันการเงิน	โดยสถาบันการเงินดังกล่าวมีสิทธิไล่เบี้ยบริษัทฯ

และบริษัทย่อย	โดยมีลูกหนี้ขายลดแก่สถาบันการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เป็นจำานวนเงิน	78.94	ล้าน

บาท	และ	92.56	ล้านบาท	ตามลำาดับ	และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำานวนเงิน	-	ล้านบาท	และ	-	ล้านบาท	ตามลำาดับ

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี

ยอดที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ได้รับชำาระคืนในระหว่างปี

ลดลงเนื่องจากตัดเป็นหนี้สูญ

ยอดคงเหลือปลายปี

(4,529,132)

-

2,000

513,554

(4,013,578)

(5,715,302)

-

605,158

581,012

(4,529,132)

(4,487,853)

-

-

513,554

(3,974,299)

(5,062,839)

-

574,986

-

(4,487,853)

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

7.  ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

บาท
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	 ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายชำาระค่าสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง	ในระหว่างปีดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี

ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

-

-

-

-

(26,395,494)

26,395,494

-

(244,395,435)

217,999,941

(26,395,494)

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

8. ลูกหนี้อื่น
	 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย

9.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

รายได้อื่นค้างรับ

เงินทดรองจ่าย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

ภาษีสรรพสามิต

รวม

35,235,822

1,400,383

3,458,956

1,019,282

3,644,146

44,758,589

54,007,489

3,065,589

3,706,318

1,770,042

6,127,664

68,677,102

41,739,269

1,342,164

1,868,795

-

3,644,146

48,594,374

52,486,963

2,918,707

3,066,238

-

6,127,664

64,599,572

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556          2555

บาท

สินค้าสำาเร็จรูป

วัตถุดิบ

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ

อะไหล่และวัสดุโรงงาน

วัตถุดิบระหว่างทาง

รวม

หัก			:	ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

550,294,531

44,501,382

123,246,638

37,916,928

5,517,122

761,476,601

(31,536,245)

729,940,356

515,427,937

33,602,587

88,992,046

40,032,078

8,122,204

686,176,852

(3,753,014)

682,423,838

345,804,352

44,479,283

121,579,968

32,799,431

5,517,123

550,180,157

(16,450,151)

533,730,006

347,054,815

33,294,295

85,082,426

34,630,384

8,122,204

508,184,124

(2,900,467)

505,283,657

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556           2555

บาท
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	 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ดังนี้

ยอดยกมาต้นปี

ยอดที่ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ระหว่างปี

ยอดคงเหลือปลายปี

(3,753,014)

(27,783,231)

(31,536,245)

(5,607,437)

1,854,423

(3,753,014)

(2,900,467)

(13,549,684)

(16,450,151)

(4,657,479)

1,757,012

(2,900,467)

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท	ไพร์ม	อะกริโค	จำากัด

	 (ดำาเนินกิจการเก่ียวกับขยาย

	 การลงทุนในธุรกิจการเกษตร	

	 และอาหารท้ังในและต่าง	

	 ประเทศ	-	Holding	

	 Company)

40	ล้านบาท - -50.00 18,195,851 - -20,000,000

งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้เสีย

2556          2555

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

2556       2555

ทุนเรียกชำาระแล้ว

2556       2555ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน

2556        2555

บาท

10.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 เมื่อวันที่	3	กันยายน	2556	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมทุนในบริษัท	ไพร์ม	อะกริโค	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม	่			

	 ในงบการเงินรวม	บริษัทฯ	ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ตามวิธีส่วนได้เสีย	โดยถือ

ตามงบการเงินของบริษัทร่วม	ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม

11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้
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12.  เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

	 ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากประจำาซึ่งบริษัทย่อยได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท	มาลี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด

บริษัท	มาลีซัพพลาย	จำากัด

บริษัท	ไอคอน	ฟู้ดส์	จำากัด

บริษัท	อะกริ	ซอล	จำากัด

หัก		:ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ

100	ล้านบาท

1.75	ล้านบาท	

50,500	เหรียญสหรัฐฯ

145	ล้านบาท

100	ล้านบาท

1.75	ล้านบาท	

50,500	เหรียญสหรัฐฯ

	145	ล้านบาท

99.99

97.60

99.00

100.00

99,988,000

1,708,000

1,291,000

145,000,000

247,987,000

(2,999,000)

244,988,000

99,988,000

1,708,000

1,291,000

145,000,000

247,987,000

(102,987,000)

145,000,000

99.99

97.60

99.00

100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

2556            2555

ทุนเรียกชำาระแล้ว

2556               2555ชื่อบริษัท

วิธีราคาทุน (บาท)

2556            2555
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ราคาทุน:
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ซื้อเพิ่ม
จำาหน่าย
โอนเข้า	(ออก)
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
ค่าเสื่อมราคา	-	จำาหน่าย
โอนเข้า	(ออก)
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการจำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ราคาที่ตีเพิ่ม :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ตีราคาเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
จำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ค่าเสื่อมราคาสะสมราคาที่ตีเพิ่ม :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
จำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ราคาที่ตีเพิ่มสุทธิ :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคา
 ตีใหม่ - สุทธิ :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม :  
 ปี 2555
 ปี 2556

62,219,715
-
-
-
-

62,219,715

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

62,219,715
62,219,715

156,825,622
-
-
-

156,825,622

-
-
-
-
-

156,825,622
156,825,622

219,045,337
219,045,337

322,056,930
1,311,960
(106,025)
1,846,776

-
325,109,641

228,464,608
21,490,941

(98,821)
-
-

249,856,728

11,648,118
-
-
-

11,648,118

81,944,204
63,604,795

75,295,223
-

(18,665)
-

75,276,558

11,414,189
3,764,390

(3,404)
-

15,175,175

63,881,034
60,101,383

145,825,238
123,706,178

9,835,616
2,659,633

-
-
-

12,495,249

8,859,750
514,846

-
-
-

9,374,596

-
-
-
-
-

975,866
3,120,653

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

975,866
3,120,653

27,104,869
5,900,000

(6,870,078)
-
-

26,134,791

17,033,500
3,949,201

(6,870,073)
-
-

14,112,628

-
-
-
-
-

10,071,369
12,022,163

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

10,071,369
12,022,163

118,112,407
5,916,944
(120,313)

-
(7,376,976)
116,532,062

103,887,096
6,388,493
(74,048)

-
(7,214,522)
102,987,019

-
-
-
-
-

14,225,311
13,545,043

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

14,225,311
13,545,043

220,439,790
99,961,071

-
(76,493,546)

-
243,907,315

-
-
-
-
-
-

18,720,047
-
-
-

18,720,047

201,719,743
225,187,268

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

201,719,743
225,187,268

(301,913)
-
-
-
-

(301,913)

(153,083)
-
-
-
-

(153,083)

-
-
-
-
-

(148,830)
(148,830)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

(148,830)
(148,830)

2,217,487,691
148,192,569
(65,606,998)

-
(8,678,976)

2,291,394,286

1,505,938,463
72,928,121

(30,896,293)
-

(8,509,738)
1,539,460,553

33,902,980
-
-

(58,677)
33,844,303

677,646,248
718,089,430

591,627,145
-

(6,514,267)
(307,878)

584,805,000

119,303,781
39,432,021
(2,352,604)
(112,860)

156,270,338

472,323,364
428,534,662

1,149,969,612
1,146,624,092

58,052,163
72,928,121

1,458,020,277
32,442,961

(58,510,582)
74,646,770
(1,320,000)

1,505,297,426

1,147,846,592
40,584,640

(23,853,351)
-

(1,295,216)
1,163,282,665

3,534,815
-
-

(58,677)
3,476,138

306,638,870
338,538,623

359,506,300
-

(6,495,602)
(307,878)

352,702,820

107,889,592
35,667,631
(2,349,200)
(112,860)

141,095,163

251,616,708
211,607,657

558,255,578
550,146,280

13.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    
     
 งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสิ่งปลูกสร้าง

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ดิน

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รายการ
ระหว่างกัน รวม

บาท



110  บริษัท มาลีสามพราน จำากัด (มหาชน)  /  รายงานประจำาปี 2556

52,017,556
-
-
-
-

52,017,556

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

52,017,556
52,017,556

153,769,444
-
-
-

153,769,444

-
-
-
-
-

153,769,444
153,769,444

205,787,000
205,787,000

230,577,669
757,560

(106,025)
1,275,951

-
232,505,155

180,878,564
19,176,435

(98,821)
-
-

199,956,178

2,413,603
-
-
-

2,413,603

47,267,502
30,117,374

75,295,223
-

(18,665)
-

75,276,558

11,414,189
3,764,390

(3,404)
-

15,175,175

63,881,034
60,101,383

111,148,536
90,218,757

9,099,273
2,659,633

-
-
-

11,758,906

8,286,020
514,846

-
-
-

8,800,866

-
-
-
-
-

813,253
2,958,040

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

813,253
2,958,040

23,205,077
5,900,000

(6,870,078)
-
-

22,234,999

14,505,328
3,342,528

(6,870,073)
-
-

10,977,783

-
-
-
-
-

8,699,749
11,257,216

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

8,699,749
11,257,216

110,212,173
4,998,372

-
-

(7,301,532)
107,909,013

97,871,528
5,060,633

-
-

(7,139,081)
95,793,080

-
-
-
-
-

12,340,645
12,115,933

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

12,340,645
12,115,933

217,648,266
99,255,871

-
(74,977,621)

-
241,926,516

-
-
-
-
-
-

18,720,047
-
-
-

18,720,047

198,928,219
223,206,469

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

 
198,928,219
223,206,469

1,886,930,206
143,734,408
(65,138,224)

-
(8.603,532)

1,956,922,858

1,271,364,122
61,390,711

(30,701,638)
-

(8,434,297)
1,293,618,898

23,167,580
-
-

(58,677)
23,108,903

592,398,504
640,195,057

519,661,232
-

(6,216,729)
(307,878)

513,136,625

98,639,333
32,586,019
(2,261,358)
(112,860)

128,851,134

421,021,899
384,285,491

1,013,420,403
1,024,480,548

46,942,448
61,390,711

1,244,170,192
30,162,972

(58,162,121)
73,701,670
(1,302,000)

1,288,570,713

969,822,682
33,296,269

(23,732,744)
-

(1,295,216)
978,090,991

2,015,930
-
-

(58,677)
1,957,253

272,331,580
308,522,469

290,596,565
-

(6,198,064)
(307,878)

284,090,623

87,225,144
28,821,629
(2,257,954)
(112,860)

113,675,959

203,371,421
170,414,664

475,703,001
478,937,133

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ราคาทุน:
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ซื้อเพิ่ม
จำาหน่าย
โอนเข้า	(ออก)
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
ค่าเสื่อมราคา	-	จำาหน่าย
โอนเข้า	(ออก)
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการจำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ราคาที่ตีเพิ่ม :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ตีราคาเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
จำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ค่าเสื่อมราคาสะสมราคาที่ตีเพิ่ม :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
จำาหน่าย
ตัดจำาหน่าย
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ราคาที่ตีเพิ่มสุทธิ :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคา
 ตีใหม่ - สุทธิ :
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม :  
 ปี 2555
 ปี 2556

ที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสิ่งปลูกสร้าง

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ดิน

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียานพาหนะและเครื่องจักรซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า

การเงิน	 โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวน	14.23	ล้านบาท	และ	12.88	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(เฉพาะกิจการเป็นจำานวน

เงิน	14.80	ล้านบาท	และ	11.54	ล้านบาท	ตามลำาดับ)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอาคาร	ยานพาหนะ	และอุปกรณ์		จำานวนหนึ่ง	ซึ่ง

ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	 ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าว	 มีจำานวนเงิน	70.12	 ล้านบาท	 และ	113.87	 ล้าน

บาท	ตามลำาดับ	(เฉพาะกิจการเป็นจำานวนเงิน	63.06	ล้านบาท	และ	107.71	ล้านบาท	ตามลำาดับ)

ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร

	 ในเดือนธันวาคม	2552	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ให้บริษัท	15	ที่ปรึกษาธุรกิจ	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระจาก

ในประเทศทำาการประเมินราคาที่ดิน	อาคารและเครื่องจักรใหม่	ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในนโยบายบัญช	ี

	 สำาหรับการตีราคาที่ดิน	อาคารและเครื่องจักร	มีรายละเอียดดังนี้

	 กรณีการตีราคาที่ดิน	ที่ดินของบริษัทฯ	ตั้งอยู่ที่อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	จำานวนรวมของพื้นที่	39	ไร่	0	งาน

65	ตารางวา	และที่ดินของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที ่อำาเภอบ้านแพง	จังหวัดนครพนม	จำานวนรวมของพื้นที่	118	ไร่	3	งาน	79

ตารางวา	มีมูลค่าที่ดินตามราคาทุนดั้งเดิมในงบการเงินรวมเป็นจำานวนเงิน	41.62	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการเป็นจำานวนเงิน

31.42	ล้านบาท)	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้เคยประเมินราคาที่ดินครั้งที่	2	ในปี	2547	มีราคาประเมินเป็นจำานวนเงิน	212.63	

ล้านบาท	ต่อมาได้ประเมินราคาที่ดินครั้งที่	3	ในเดือนธันวาคม	2552	มีราคาประเมินใหม่เป็นจำานวนเงิน	198.68	ล้านบาท

(เฉพาะกิจการเป็นจำานวนเงิน	185.19	ล้านบาท)	ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดินสำาหรับการประเมินราคาใหม่ครั้งที่	2	และ

ครั้งที่	3	เป็นจำานวนเงิน	171.01	ล้านบาท	และ	156.83	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(เฉพาะกิจการเป็นจำานวนเงิน	171.01	ล้านบาท

และ	153.77	ล้านบาท	ตามลำาดับ)	ซึ่งแสดงในบัญชี	 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”	 ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

	 กรณีการตีราคาอาคารและเครื่องจักรมีมูลค่าอาคารและเครื่องจักรตามราคาทุนสุทธิตามบัญชี	 เป็นจำานวนเงิน	431.06

ล้านบาท	(เฉพาะกิจการเป็นจำานวนเงิน	329.27	ล้านบาท)	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 ได้ประเมินราคาอาคารและเครื่องจักรเป็น

คร้ังแรกในวันท่ี	31	 ธันวาคม	2552	 โดยฝ่ายบริหารของกิจการมีเหตุผลในการเลือกนโยบายบัญชีดังกล่าวว่า	 อาคารและเคร่ืองจักร

ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ใช้งานมานานและส่วนใหญ่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีมูลค่าการใช้งานในปัจจุบัน	 เนื่อง

จากบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีการบำารุงรักษาปรับปรุงอาคารและเครื่องจักรอย่างสม่ำาเสมอ	 จึงทำาให้ราคาตามบัญชีของอาคาร

และเครื่องจักรมิได้สะท้อนมูลค่าการใช้งานจริงในปัจจุบัน	 ดังนั้น	 การตีราคาใหม่จึงทำาให้อาคารและเครื่องจักรแสดงราคาท่ี

เหมาะสมในปัจจุบัน	โดยบริษัทมิได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินที่นำามาเปรียบเทียบ	เนื่องจากไม่มีข้อมูล	ผลจากการตีราคา

ใหม่มีราคาประเมินใหม่จำานวนเงิน	868.86	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการเป็นจำานวนเงิน	708.60	ล้านบาท)	และมีส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก

การตีราคาอาคารและเครื่องจักรเป็นจำานวนเงิน	450.71	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการเป็นจำานวนเงิน	381.23	ล้านบาท)	ซึ่งได้

แสดงไว้ในบัญชี	 “ส่วนเกินทุน	 จากการตีราคาสินทรัพย์”	 ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	และ

บริษัทย่อย	มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและเครื่องจักรจากการตีราคาใหม่ดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน	12.92	ล้านบาท

(เฉพาะกิจการเป็นจำานวนเงิน	1.91	ล้านบาท)	

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้คำานวณตัดจ่ายค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มไปหักกับบัญชี	ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 ซึ่งถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม	 ที่อนุญาตให้ปฏิบัติได้ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
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ฉบับที่	25/2549	และฉบับที่	18/2554	ถ้าหากบริษัทฯ	และ	บริษัทย่อยได้ใช้วิธีตัดค่าเสื่อมราคาโดยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนตาม

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	เรื่องที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	กำาไรสำาหรับปีและกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของ

บริษัทใหญ่สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะไม่มีการตัดจ่ายค่าเสื่อมราคาของส่วนที่เพิ่มขึ้น	จากการตีราคาที่ดิน

	 *	 บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ใช้ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้น	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31

ธันวาคม	2555	ใหม่	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	20

และ	25

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ดังนี้

กำาไรสำาหรับปีลดลง	(ล้านบาท)	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของบริษัทใหญ่ลดลง

	 (บาทต่อหุ้น)

39.43

0.28

40.04

0.29*

32.59

0.23

33.16

0.24*

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

ยอดยกมาต้นปีก่อนเปลี่ยนแปลง

	 นโยบายการบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

ยอดยกมาต้นปีหลังเปลี่ยนแปลง

	 นโยบายการบัญชี

ยอดที่ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ระหว่างปี	:

	 -	ค่าเสื่อมราคา

	 -	โอนไปยังกำาไร	(ขาดทุน)	สะสม

	 	 เนื่องจากตัดรายการสินทรัพย์

	 -	ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้

	 	 รอการตัดบัญชี

รวมยอดที่ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ระหว่างปี

ยอดคงเหลือปลายปี

(470,641)

94,137

 

(376,504)

 

39,432

 

	 4,356

(8,756)

35,032

(341,472)

(514,285)

102,881

(411,404)

40,043

3,602

(8,745)

34,900

(376,504)

(421,022)

84,204

(336,818)

32,586

4,150

(7,347)

29,389

(307,429)

(457,866)

91,573

(366,293)

33,165

3,679

(7,369)

29,475

(336,818)

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

พันบาท
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(1,972)

449

(1,523)

-

1,972

(449)

1,523

-

(3,730)

449

(3,281)

-

1,758

-

1,758

(1,523)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

พันบาท

	 ในเดือนมีนาคม	2555	บริษัท	อะกริซอล	จำากัด	ขายที่ดินบางส่วนที่เคยซื้อจากบริษัทให้แก่บริษัท	ในมูลค่าตามบัญช	ี
5.78	ล้านบาท	และบริษัทได้ขายให้แก่บุคคลภายนอกในราคา	4.30	ล้านบาท

	 ในเดือนสิงหาคม	2556	บริษัท	อะกริซอล	จำากัด	ได้ขายที่ดินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก	ในราคา	33.21
ล้านบาท

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่ไม่ใช้ดำาเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ดังนี้

ยอดยกมาต้นปีก่อนเปลี่ยนแปลง

	 นโยบายการบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

ยอดยกมาต้นปีหลังเปลี่ยนแปลง

	 นโยบายการบัญชี

ยอดที่ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ระหว่างปี	:

	 -	ค่าเสื่อมราคา

	 -	โอนไปยังกำาไร	(ขาดทุน)	สะสม

	 	 เนื่องจากตัดรายการสินทรัพย์

	 -	ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้

	 	 รอการตัดบัญชี

รวมยอดที่ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ระหว่างปี

ยอดคงเหลือปลายปี
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14.  ที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำาเนินงาน - สุทธิ

15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

มูลค่าที่ดิน	(ราคาทุนเริ่มแรก)

ปรับด้วยผลต่างของราคาประเมิน

	 	 สุทธิ

บวก	:	 ซื้อเพิ่มระหว่างปี

หัก	:	 ขายระหว่างปี

ที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำาเนินงาน	-	สุทธิ

ราคาทุน

ณ		วันที่	31	ธันวาคม	2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

รับโอน	(โอน)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

20,303,170

2,244,825

22,547,995

-

(22,547,995)

-

333,750

699,950

-

-

1,033,700

1,459

272,702

-

274,161

332,291

759,539

24,447,713

4,003,215

28,450,928

-

(5,902,933)

22,547,995

15,789,821

13,838,466

-

-

29,628,287

-

-

-

-

15,789,821

29,628,287

-

-

-

-

-

-

16,123,571

14,538,416

-

-

30,661,987

1,459

272,702

-

274,161

16,122,112

30,387,826

-

-

-

5,784,773

(5,784,773)

-

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ที่กำาลังพัฒนา รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

บาท
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-

699,950

-

-

699,950

-

205,952

-

205,952

-

493,998

15,789,821

13,838,466

-

-

29,628,287

-

-

-

-

15,789,821

29,628,287

15,789,821

14,538,416

-

-

30,328,237

-

205,952

-

205,952

15,789,821

30,122,285

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ที่กำาลังพัฒนา รวม

บาท

16.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินกู้ยืมระยะสั้น

รวม

-

595,837,247

595,837,247

MOR

MLR,	MRR	-	1.25,

MOR	-	0.50

-

168,952,004

168,952,004

-

595,837,247

595,837,247

-

168,952,004

168,952,004

งบการเงินรวม

2556            2555

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ (ต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

ราคาทุน

ณ		วันที่	31	ธันวาคม	2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

รับโอน	(โอน)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
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17.  เจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เจ้าหนี้	-	หุ้นทุนซื้อคืน

เงินทดรองรับ

รวม

 

210,076,099

7,891,025

-

217,967,124

252,858,994

-

323,111

253,182,105

82,012,506

7,891,025

-

89,903,531

110,668,430

-

323,111

110,991,541

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

18.  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หัก		:		 ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี

	 	 ภาษีซื้อรอตัดบัญชี

หัก		:		 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจาก

	 	 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

10,905,596

(1,118,832)

(57,919)

9,728,845

(4,824,647)

4,904,198

11,196,661

(946,102)

(107,562)

10,142,997

(4,217,279)

5,925,718

10,020,278

(1,048,783)

-

8,971,495

(4,398,466)

4,573,029

9,552,499

(780,250)

-

8,772,249

(3,603,881)

5,168,368

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท
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บาท

บาท

ถึงกำาหนดการจ่ายชำาระ			

หลังจากหนึ่งปี

	 แต่ไม่เกินห้าปี

ถึงกำาหนดการจ่ายชำาระ

	 เกินห้าปี

รวม

ถึงกำาหนดการจ่ายชำาระ			

หลังจากหนึ่งปี

	 แต่ไม่เกินห้าปี

ถึงกำาหนดการจ่ายชำาระ

	 เกินห้าปี	

รวม

4,902,198

-

4,902,198

4,573,029

-

4,573,029

5,925,718

-

5,925,718

5,168,368

-

5,168,368

594,780

-

594,780

571,350

-

571,350

445,361

-

445,361

375,311

-

375,311

24,822

-

24,822

-

-

-

57,918

-

57,918

-

-

-

5,521,800

-

5,521,800

5,144,379

-

5,144,379

6,428,997

-

6,428,997

5,543,679

-

5,543,679

งบการเงินรวม

2556                                            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556                                            2555

เงินต้น

เงินต้น

เงินต้น

เงินต้น

ยอดชำาระ

ยอดชำาระ

ยอดชำาระ

ยอดชำาระ

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตัดบัญชี

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตัดบัญชี

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตัดบัญชี

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตัดบัญชี

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตัดบัญชี

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตัดบัญชี

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตัดบัญชี

ดอกเบ้ียจ่าย

รอตัดบัญชี
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 - การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

และ 2555 มีดังนี้

 - ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

 - การเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่แสดงอยู่ภายใต้องค์ประกอบ

อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี

ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

รวม

ยอดยกมาต้นปีหลังเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดที่ลดลง	(เพิ่มขึ้น)	ระหว่างปี

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

หัก		 โอนไปกำาไรสะสม

ยอดคงเหลือปลายปี

49.61

(4.46)

4.96

-

50.11

3.43

1.53

4.96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.98

(0.84)

3.04

12.43

49.61

1.97

1.07

3.04

12,426

-

(2,485)

(9,941)

-

42.41

(3.25)

3.97

-

43.13

2.70

1.27

3.97

28.73

(0.19)

2.00

11.87

42.41

1.24

0.76

2.00

11,872

-

(2,374)

(9,498)

-

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

ล้านบาท

ล้านบาท

บาท
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 - ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

อัตราคิดลด

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

อัตรามรณะ

*	 	ขึ้นอยู่กับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน

**	 	อ้างอิงตามตารางมรณะไทย	2551	ประเภทสามัญ	(TMO2008	:	Thai	Mortality	Ordinary	Tables	of	2008)

3.50

2.50	-	4.00

0	-	22.92*

75%	of	TMO2008**

ร้อยละ

20.  ทุนเรือนหุ้น  

 20.1  ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำาระแล้ว

	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2556	ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ	ในเรื่องดังต่อไปนี้

  

	 	 -	ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จำานวน	42.00	ล้านบาท	จากเดิม	182.00	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	91,000,000	

หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	2	บาท)	เป็น	140.00	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	70,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ		2	บาท)	เนื่องจากไม่มีการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป	(General	Mandate)	ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2555

ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด	ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	4	เมษายน	2556

	 	 -	ภายหลังจากที่ดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนตามที่กล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว	ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป	(General	Mandate)	โดยเสนอขาย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Right

Offering)	โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จำานวน	42.00	ล้านบาท	จากเดิม	140.00	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	70,000,000

หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	2	บาท)	เป็น	182.00	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	91,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	2	บาท)	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จดทะเบียน									

	การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	9	เมษายน	2556

  

	 	 -	ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ	2	บาท	เป็นมูลค่าหุ้นละ	1	บาท	มีผลทำาให้จำานวนหุ้นสามัญ

เพิ่มขึ้น	91,	000,000	หุ้น	จากเดิม	91,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	2	บาท	เป็น	182,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	ซึ่งได้

จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	10	เมษายน	2556	

 

 20.2  หุ้นทุนซื้อคืนและกำาไรสะสมจัดสรรสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน

	 เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนจำานวน	ไม่เกิน	14,000,000	หุ้น

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	คิดเป็นไม่เกินร้อยละ	10	ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว	ทั้งหมดของบริษัทฯ	และวงเงินสูงสุดในการซื้อคืนไม่

เกิน	200	ล้านบาท	เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน	โดยทำาการซื้อคืนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เริ่ม

ตั้งแต่วันที่	28	สิงหาคม	2556	ถึงวันที่	27	กุมภาพันธ์	2557	

	 สำาหรบัระยะเวลาการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะเริ่มต้นเมื่อพ้นกำาหนด	6	เดือน	นับตั้งแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นโดยขายคนื

ภายใน	3	ปี	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	จะพิจารณากำาหนดวันจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลัง
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วันที่	25	และ	26	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญเป็นจำานวน	0.27	ล้านหุ้น	(มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท	มูลค่ารวม

ของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำานวนเงิน	7.89	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ5.64	ของหุ้นที่จำาหน่ายทั้งหมด	(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้น

ทุนซื้อคืน)

	 ตามจดหมายของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กลต.ชส.(ว)	2/2548	ลงวันที่	14

กุมภาพันธ์	2548	เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำากัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำาไรสะสม	และให้บริษัทต้องกัน

กำาไรสะสมไว้เป็นเงินสำารองเท่ากับจำานวนจริงที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำาหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด	หรือลดทุนที่ชำาระ

แล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำาหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	ได้จัดสรรกำาไรสะสมเป็นสำารอง

สำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนเต็มจำานวนแล้วเป็นจำานวน	7.89	ล้านบาท	

21.  จ่ายเงินปันผล 
 

	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	 เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2556	ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลจำานวน	140.00

ล้านบาท	(จำานวน	70	ล้านหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	2.00	บาท)	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้บันทึกการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตาม

จำานวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเป็นจำานวนเงิน	138.70	ล้านบาท

	 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556	และวันที่	9	พฤศจิกายน	2555	มีมติให้จ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลจำานวน	70.00	ล้านบาท	(จำานวน	140	ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.50	บาท	และ	จำานวน	70	ล้านหุ้น	ในอัตรา

หุ้นละ	1.00	บาท	ตามลำาดับ)อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้บันทึกการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามจำานวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเป็น

จำานวนเงิน	69.99	ล้านบาท

22.  สำารองตามกฎหมาย

	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	บริษัทฯ	จะต้องจัดสรรเงินสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	ของกำาไร

สุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	 จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	 ของทุนจดทะเบียน

เงินสำารองตามกฎหมายนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23.  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯ	บริษัทย่อยสองแห่งและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้น	ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน	ในอัตราร้อยละ	3.0	ของเงินเดือนพนักงานและ

เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราเดียวกัน	และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย

กองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จำากัด	มี

รายละเอียดดังนี้

	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ดังนี้
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เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 3,907,911 3,422,530 2,880,751 2,539,669

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท

24.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
 

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 จากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน

81,920

21,870

-

103,790

43,787

24,977

-

68,764

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

พันบาท

 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	 และ	2555

ประกอบด้วย

(ปรับปรุงใหม่)

107,951

47,611

-

155,562

(ปรับปรุงใหม่)

127,627

96,795

-

224,422
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 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สามารถแสดงได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ที่เกี่ยวข้องกับ

	 -	การตีราคาเพิ่มในที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ

	 -	ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการ

	 	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(9,207)

-

(9,207)

(ปรับปรุงใหม่)

(8,745)

(2,485)

(11,230)

(7,347)

-

(7,347)

(ปรับปรุงใหม่)

(7,369)

(2,374)

(9,743)

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

พันบาท

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 คูณอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ	:

	 -	รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้

	 -	รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน

	 	 ที่รับรู้ในปีปัจจุบัน

	 -	ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

	 -	ค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขหักได้เพิ่ม

ผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน

519,202

20%

103,840

-

-

1,600

(1,650)

-

103,790

(ปรับปรุงใหม่)

999,188

23%

229,813

-

-

836

(1,213)

(5,014)

224,422

347,132

20%

69,426

-

-

783

(1,445)

-

68,764

(ปรับปรุงใหม่)

709,137

23%

163,102

-

-

565

(1,213)

(6,892)

155,562

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

พันบาท
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่

	 บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายชำาระค่าสินค้า

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

	 ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี

	 	 รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การตีราคาเพิ่มในที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

การตีราคาเพิ่มในที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

	 ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

	 	 รวม

803

-

6,307

600

-

6,709

10,250

185

24,854

85,379

-

9,856

95,235

งบการเงินรวม

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่

1 มกราคม 2555

พันบาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

906

5,279

751

20,597

-

6,721

9,921

-

44,175

94,136

449

7,307

101,892

(ปรับปรุงใหม่)

1,179

48,879

1,290

20,597

-

6,721

7,021

48,880

134,567

102,881

449

3,389

106,719
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ณ วันที่

31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่

	 บริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายชำาระค่าสินค้า

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

	 ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี

	 	 รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การตีราคาเพิ่มในที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

	 ประมาณการอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

	 	 รวม

ณ วันที่

1 มกราคม 2555

พันบาท

795

-

3,290

600

-

4,622

8,625

-

17,932

76,857

5,648

82,505

(ปรับปรุงใหม่)

897

5,279

580

20,597

-

4,634

8,483

-

40,470

84,204

3,209

87,413

(ปรับปรุงใหม่)

1,030

48,879

1,071

20,597

-

4,634

5,752

784

82,747

91,573

249

91,822

	 ในเดือนตุลาคม	2554	คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ	30	 เป็นร้อยละ	23	

ในปี	2555	และเป็นร้อยละ	20	ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป	และในเดือนธันวาคม	2554	ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำาหรับปี	2555	-	2557	บริษัทฯ	 ได้สะท้อนผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว	ในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

25.  หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
	 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เมื่อวันที่	10	 เมษายน	2556	ตามที่กล่าว

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	20.1	คำานวณได้ดังนี้

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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26.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 บรษิัทฯ	และบริษัทย่อยประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายพืชผักและผลไม้กระป๋อง	น้ำาผลไม้และเครื่อง

ดื่มบรรจุพร้อมดื่ม	โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานธุรกิจ

และภูมิศาสตร์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	

และ	2555	เป็นดังน้ี

ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานธุรกิจ

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	

	 -	ตามที่รายงานไว้เดิม

บวก	 ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญจากการเปลี่ยนแปลง

	 	 มูลค่าหุ้น	

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	

	 -	ปรับปรุงใหม่

หัก		 หุ้นทุนซื้อคืน

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

70,000,000

70,000,000

140,000,000

4,575

139,995,425

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (หุ้น)

2556                                2555

688,206

618,284

69,922

(1,476,979)

(1,484,074)

7,095

5,087,569

3,636,352

1,451,217

117,593

(1,804)

784,284

379,163

16,967

103,791

282,801

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

อื่นๆ รายการตัดบัญชี รวม

พันบาท

รายได้จากการขาย

ต้นทุนขาย

กำาไรขั้นต้น

รายได้อื่น

ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน

	 ในบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี

(ปรับปรุงใหม่)

70,000,000

70,000,000

140,000,000

-

140,000,000

ผลิตภัณฑ์จาก

พืช ผัก และผลไม้

5,876,342

4,502,142

1,374,200

ส่วนงาน
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ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

5,720,736

1,206,457

6,661,210

1,494,890

6,903,711

5,230,130

1,673,581

843,812

237,665

894,543

237,025

652,042

593,708

58,334

(1,476,979)

7,095

(1,398,508)

(65,211)

(1,398,508)

(1,333,297)

(65,211)

5,087,569

1,451,217

6,157,245

1,666,704

6,157,245

4,490,541

1,666,704

128,470

700,044

305,559

16,040

224,422

549,109

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ขายสินค้า

ในประเทศ

ขายสินค้า

ในประเทศ

ผลิตภัณฑ์จาก

พืช ผัก และผลไม้

ขายสินค้า

ต่างประเทศ

ขายสินค้า

ต่างประเทศ

อื่นๆ

รายการตัดบัญชี

รายการตัดบัญชี

รายการตัดบัญชี

รวม

รวม

รวม

พันบาท

พันบาท

พันบาท

รายได้จากการขาย

กำาไรจากการดำาเนินงานตามส่วนงาน

รายได้จากการขาย

กำาไรจากการดำาเนินงานตามส่วนงาน

รายได้จากการขาย

ต้นทุนขาย

กำาไรขั้นต้น

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี

ส่วนงาน
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492.53 604.53 87.95 57.69 580.48

1,146.62

949.31

2,676.41

662.22

1,149.97

932.03

2,744.22

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ในประเทศ

2556         2555

ต่างประเทศ

2556         2555

รวม

2556         2555

ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ

สินทรัพย์อื่นๆ

รวมสินทรัพย์

27. วงเงินสินเชื่อ

	 วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงินค้ำาประกันโดยการวางประกันเงินฝากสถาบันการเงิน	

จำานอง/จำานำา	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด	และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

	 นอกจากนี้วงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยที่ได้รับจากสถาบันการเงินทั้งหมดค้ำาประกันโดยบริษัทฯ

28.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 28.1 ภาระผูกพัน

	 	 ก)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบเป็นจำานวนเงินประมาณ

	 -	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และ	0.02	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ตามลำาดับ

	 	 ข)	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากเลตเตอร์ออฟ

	 เครดิตที่เปิดไว้แต่ยังไม่ได้ใช้จำานวน	2.14	ล้านบาท

	 	 ค)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน	อาคารสำานักงาน

	 โกดังเก็บสินค้า	เครื่องจักร	อุปกรณ์สำานักงาน	รถยนต์	และค่าบริการต่างๆ	โดยมีวันสิ้นสุดของสัญญาตั้งแต่ปี	2556	-

		 2560	ค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำาตามสัญญาที่ต้องจ่ายในอนาคตมีดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเป็นจำานวนเงิน

รวมประมาณ	1,503.17	ล้านบาทจากลูกค้าหนึ่งราย	
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ที่ดิน

อาคารสำานักงาน

โกดังเก็บสินค้า

เครื่องจักร

อุปกรณ์สำานักงาน

รถยนต์

บริการต่าง	ๆ

4.38

12.01

5.95

6.61

1.33

6.28

7.79

0.20

2.70

-

14.20

1.04

2.78

-

4.38

7.25

0.83

4.48

1.05

4.33

10.17

0.20

1.81

-

9.42

0.70

1.80

-

งบการเงินรวม

ไม่เกินหนึ่งปี ไม่เกินหนึ่งปี

เกินหนึ่งปี

แต่ไม่เกินห้าปี

เกินหนึ่งปี

แต่ไม่เกินห้าปีสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ล้านบาท

ช่วงระยะเวลา

	 ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	 มีจำานวน	27.73	 ล้านบาท

	(เฉพาะกิจการจำานวน	31.97	ล้านบาท)

	 	 ง)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายจากการทำาสัญญาซื้อเครื่องจักรเป็นจำานวน

	 เงินประมาณ	104.85	ล้านบาท

	 	 จ)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะ

	 ต้องจ่ายเป็นจำานวนเงิน	10.87	ล้านบาท

 

 28.2  หนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเหลือ

อยู่จำานวนประมาณ	7.43	ล้านบาท	(เฉพาะกิจการจำานวน	6.43	ล้านบาท)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษัท

 

 28.3  การค้ำาประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีภาระค้ำาประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย	แห่งหนึ่งแก่สถาบันการเงิน

จำานวนเงิน	100	ล้านบาท	และบริษัทย่อยมีภาระค้ำาประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ	จำานวนเงิน	-	ล้านบาท	และ	280	ล้านบาท

ตามลำาดับ	การค้ำาประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยนานเท่าที่ภาระหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำาระโดยบริษัทฯ	หรือบริษัท

ย่อยดังกล่าว

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำาประกันระหว่างกันในอัตราร้อยละ	1.75	ในปี	2556	และอัตรา

ร้อยละ	0.25	ในปี	2555	ของจำานวนเงินค้ำาประกัน

-
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-

 28.4  คดีฟ้องร้อง

	 	 28.4.1	 บริษัทฯ	ถูกสถาบันการเงินแห่งหนึ่งฟ้องร้องในฐานะผู้ค้ำาประกันเงินกู้ยืมให้แก่อดีตบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

	 เป็นจำานวนเงิน	24	ล้านบาท	(รวมดอกเบี้ย	4	ล้านบาท)	ซึ่งบริษัทฯ	ได้บันทึกสำารองเผื่อหนี้สินดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้ว

	 เป็นจำานวน	12	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	ในไตรมาสที่	1	ของปี	2548	บริษัทและอดีตบริษัทย่อยได้เจรจาขอประนอม

	 หน้ีกับสถาบันการเงินดังกล่าว	ซึ่งตกลงชำาระหนี้เป็นจำานวนเงิน	20	ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย	โดยผ่อนชำาระตามเงื่อนไข

	 ของสถาบันการเงิน	บริษัทฯ	ได้บันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในงบกำาไรขาดทุนในไตรมาสที่	1	และ	2	ของปี	2548	จำานวนรวม

							8	ล้านบาท	และแสดงยอดคงค้างของหนี้สินดังกล่าวไว้ใน	“หนี้สินจากภาระค้ำาประกัน”	ในงบแสดงฐานะการเงิน	นอก

	 จากน้ีในไตรมาสที่	2	ของปี	2548	อดีตบริษัทย่อยดังกล่าวได้เจรจาขอประนอมหนี้กับบริษัท	โดยอดีตบริษัทย่อยตกลง

	 จะชำาระหนี้ให้แก่บริษัทเป็นจำานวนเงิน	16	ล้านบาท	(เป็นมูลหนี้กับสถาบันการเงินสองแห่ง)	 โดยผ่อนชำาระตามเงื่อนไข

	 ทีต่กลงร่วมกันเพื่อความรอบคอบ	บริษัทฯ	จะบันทึกรายการรับชำาระจากอดีตบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นรายได้เมือ่บริษัทฯ

		 ได้รับชำาระเงิน	จากอดีตบริษัทย่อย	ซึ่งในเดือนพฤษภาคม	2555	บริษัทฯ	ได้รับชำาระครบทั้งจำานวนแล้ว

	 	 28.4.2	 ตั้งแต่วันที่	30	กันยายน	2551	บริษัทฯ	ถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหนี้การค้า	ค่าสินค้าฟ้องให้ชำาระหนี้

	 ค่าสินค้าในคดีผู้บรโิภคในเรือ่งผดิสญัญาซือ้ขายรวมจำานวนเงิน	273.23	ล้านบาท	ประกอบดว้ยคา่สินคา้	202.82	ลา้นบาท

		 และค่าดอกเบี้ย	70.41	ล้านบาท	นอกจากนี้บริษัทจะต้องชำาระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ	7.25	ต่อปี	ของยอดเงินจำานวน

		 202.82	ล้านบาท	โดยนับตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2551	จนถึงวันที่ชำาระเงินทั้งหมดแก่บริษัทแห่งนั้น	รวมถึงจะต้องชำาระ

	 ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนบริษัทแห่งนั้น	อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้ยื่นคำาร้องให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

	 และศาลดังกล่าวมีคำาสั่งให้เป็นที่สุดว่าคดีดังกล่าวไม่เป็นคดีผู้บริโภค	ต่อมาเมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2552	ศาลจังหวัด

	 ธัญบรุไีด้อ่านคำาวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์และมีคำาวินิจฉัยว่าคดีดังกล่าวไม่เป็นคดีผู้บริโภคเช่นเดียวกัน	ดังนั้น

	 จงึจำาหนา่ยคดีออกจากสารบบคดีความ	แต่จะไม่ตัดสิทธิเจ้าหนี้ที่จะฟ้องเป็นคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายต่อไป	ทำาให้เมือ่

	 วันท่ี	21	พฤษภาคม	2552	เจ้าหนี้ได้มีหนังสือทวงถามมายังบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อรองรับการฟ้องคดีแพ่ง	และ/หรือ

	 คดีล้มละลายแล้ว	อย่างไรก็ตาม	ในขณะนั้นบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ดังกล่าว	ซึ่งผลของการ

	 ประนีประนอมยังไม่สำาเร็จ	บริษัทจึงยังคงบันทึกภาระหนี้สินรวมทั้งดอกเบี้ยไว้ทั้งจำานวน	โดยบริษัทได้บันทึกภาระหนี้สิน

	 ท่ีเป็นดอกเบี้ยทั้งจำานวนแล้วตั้งแต่ปี	2551	จนถึงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2552	เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น

		 81.40	ลา้นบาท	และบนัทกึเจา้หนีค้า่สนิคา้และดอกเบีย้	คา้งจา่ยในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั	ณ	วนัที	่30	มถินุายน

		 2552	เป็นจำานวนเงิน	284.22	ล้านบาทต่อมาในไตรมาสที่	3	ปี	2552	บริษัทและเจ้าหนี้ดังกล่าวได้เจรจาและได้ตกลง

	 ยอมให้บริษัทชำาระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว	ข้อตกลงในสาระสำาคัญของสัญญามีดังนี้

	 	 บรษิทัฯ	ตอ้งผอ่นชำาระเงนิตน้จำานวน	202.82	ลา้นบาท	พรอ้มดอกเบีย้ในระหวา่งผอ่นชำาระในอตัรารอ้ยละ	7.25	ตอ่ปี

		 จากยอดหนี้ที่คงเหลือตั้งแต่งวดที่	31	เป็นต้นไป	โดยผ่อนชำาระภายในวันที่	30	ของทุกๆ	เดือนเป็นจำานวน	74	งวด	เริ่ม

	 ชำาระงวดแรกในวันที่	30	สิงหาคม	2552	โดยมีรายละเอียดการผ่อนชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยปรากฏตามเอกสารแนบ

	 ท้ายสัญญาประนีประนอม		ยอมความดังกล่าว	ดังนี้
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	 ด้วยเหตุนี้ในไตรมาสที่	3	ปี	2552	บริษัทฯ	จึงได้กลับบัญชีภาระดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้ตั้งไว้แล้วตั้งแต่ครั้งที่ถูกเจ้าหนี้

ฟ้องร้องดังรายละเอียดข้างต้นออกทั้งจำานวน	81.40	 ล้านบาท	 โดยบันทึกกลับรายการประมาณการหนี้สินในดอกเบี้ยจ่ายใน

งบกำาไรขาดทุนสำาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2552	

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 และ	2555	 บริษัทฯได้มีการบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายสำาหรับเจ้าหนี้รายนี้จำานวน	3.20	

ล้านบาทและจำานวน	7.46	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 ทั้งนี้เป็นภาระดอกเบี้ยค้างจ่ายที่คำานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ

อัตราดอกเบี้ยดังที่กำาหนดในสัญญาตลอดอายุของสัญญาดังกล่าว	 ซึ่งเริ่มจ่ายดอกเบี้ยในงวดที่	31	 เดือนกุมภาพันธ์	2555

เป็นต้นไปและถูกกลับรายการบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน	เมื่อมีการจ่ายชำาระคืนเงินต้นได้ก่อนกำาหนดในสัญญา

	 เจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	ดังนี้

1-	24

25-	30

31-	48

49-	73

74	(final)

เงินต้น	2	ล้านบาท	(ไม่มีดอกเบ้ีย)

เงินต้น	3	ล้านบาท	(ไม่มีดอกเบ้ีย)

เงินต้นรวมดอกเบ้ีย	3	ล้านบาท

เงินต้นรวมดอกเบ้ีย	4	ล้านบาท

เงินต้นรวมดอกเบ้ีย	3,576,407	บาท

เงินงวด งวดที่

ยอดยกมาต้นปี

ยอดที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ยอดที่ลดลงระหว่างปี

หัก	:		 ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	

เจ้าหนี้การค้าภายใต้สัญญาประนีประนอม									

	 ยอมความ	-	สุทธิ

112,185,632

-

(33,878,452)

78,307,180

(43,765,608)

34,541,572

112,185,632

-

(33,878,452)

78,307,180

(43,765,608)

34,541,572

	139,822,300

-

(27,636,668)

112,185,632

(33,878,452)

78,307,180

139,822,300

-

(27,636,668)

112,185,632

(33,878,452)

78,307,180

งบการเงินรวม

2556            2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556            2555

บาท
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29.  เครื่องมือทางการเงิน

 29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	เรื่อง	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน	บริษัทฯ

มีเครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้การค้า	

เจ้าหนี้การค้า	เงินกู้ยืมระยะสั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว	บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมี

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี	้

  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย

การกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	 ดังนั้น	 บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น

สาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ	นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลาย

และมีอยู่จำานวนมากราย	จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ	มูลค่าตามบัญชี	ของลูกหนี้การค้า

และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	เงินเบิกเกินบัญชี	เงินกู้ยืมระยะ

สั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากสินทรัพย์	และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับ

ขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัท

จึงอยู่ในระดับต่ำา	

  

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเงินเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ	 บริษัทได้ตกลงทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ	ดังนี้
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เหรียญสหรัฐฯ

เหรียญสหรัฐฯ

ยูโร

เหรียญสหรัฐฯ

เหรียญสหรัฐฯ

ยูโร

333,674

699,348

-

318,374

657,908

-

2,874,940

2,361,436

95,261

2,874,797

2,317,806

95,261

32.95/32.58

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

30.39/30.78

40.13/40.86

32.95/32.58

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

30.39/30.78

40.13/40.86

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

สกุลเงิน

สินทรัพย์

ทางการเงิน

สินทรัพย์

ทางการเงิน

หนี้สิน

ทางการเงิน

หนี้สิน

ทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์/หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	ไม่ได้ทำาสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

29.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า

ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน	และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	วิธีการกำาหนด

มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกำาหนดขึ้นโดย

ใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์/หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
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30.  การบริหารจัดการทุน 

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำารง

ไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

	 ตามงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	1.56	:	1	(ณ	วันที่	31

ธันวาคม	2555	เท่ากับ	1.71	:	1)	และบริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	1.33	:	1	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	เท่ากับ

1.46	:	1)

31.  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
	 บริษัทฯ	ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับการลงทุนในโครงการผลิตพืชผักบรรจุภาชนะภายใต้บัตรส่งเสริม

เลขที่	1089/2542	ในอัตราร้อยละ	50	ของอัตราปกติ	มีกำาหนด	5	ปี	นับจากวันที่	6	สิงหาคม	2552	และตั้งแต่ปี	2553

บริษัทฯ	ไม่มีรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม

32.  การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2557
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