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ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

รศ.ดร.สำธิต พะเนียงทอง 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นำยเสริม เฮนรี่ เพ็ญชำติ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

นำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี 
กรรมการ

นำยศุภเดช พูนพิพัฒน์ 
ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการบริหาร

นำยสุเวทย์ ธีรวชิรกุล 
รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการและ
เลขานุการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นำยเดช บุลสุข 
กรรมการอิสระ

นำยเกษมสุข จงมั่งคง 
กรรมการ

นำยสมเกียรติ มรรคยำธร 
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

BOARD OF DIRECTORS EXECUTIVES

นำยครรชิต ดิลกวณิช 

ผู้อ�านวยการอาวุโสสายบริหาร

นำงสำวพิมลรัตน์ จิตต์ภำวนำสกุล 

ผู้อ�านวยการสายขายและการตลาด

ดร.สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์ 
ผู้อ�านวยการอาวุธโสสายวัตถุดิบ

นำยสมเกียรติ มรรคยำธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นำงสำวรัตนำ ปักครึก 
รองผู้อ�านวยการสายบริหาร

และผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

นำงปรียำนุช นันทโชติ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นำงสำวดำรำรัตน์ หอมรสสุคนธ์
เลขานุการบริษัท 
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

*เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาล ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2556 และในวันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท 
www.patumrice.co.th”

 

ส่งหน้าทีแ่ก้ / ส่วนทีแ่ก้ไขเท่าน้ัน  

หน้า 7 ของรายงาน 

 

ป 2556 ป 2555 ครึ่งหลังป 2554 2553/2554

(ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ธ.ค.) (ก.ค.54 -ธ.ค.54) (ก.ค.53 - มิ.ย.54)

รายไดรวม 2,518.9         2,253.2         1,302.7 2,835.6
อัตราเติบโตของรายไดรวม (รอยละ) 11.8             72.9             (54.1) 15.1

รายไดจากการขาย 2,188.3         1,909.8         1,158.7 2,539.1
อัตราเติบโตของรายไดจากการขาย (รอยละ) 14.6             64.8             (54.4) 14.6

กําไรขั้นตน 227.8           177.3           83.1 223.5
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ) 294.0           223.1           82.5 250.9

ผลตอบแทนตอรายไดรวม (รอยละ) 11.67           9.9              6.3 8.9

มูลคาที่ตราไว (บาท) 10.00           10.00           10.00 10.00
มูลคาตามบัญชี (บาท) 104.38         83.35           70.75 69.87
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)  (สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ) 4.90             3.72             1.38 4.18

ป 2556 ป 2555  ครึ่งหลังป 2554 2553/2554

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 30 มิ.ย. 2554

สินทรัพยรวม 8,411.6         6,343.8         5,559.4 5,846.9
หนี้สินรวม 2,084.5         1,312.2         1,314.5 1,654.5
สวนของผูถือหุน 6,327.1         5,031.6         4,244.9 4,192.4

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนรวมของผูถือหุน (รอยละ) 4.65             4.43             1.94 5.99
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (รอยละ) 3.50             3.52             1.48 4.29
อัตราสวนการหมุนของสินทรัพยทั้งหมด (ครั้ง) 0.30             0.36             0.23 0.48
อัตราสวนหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (ครั้ง) 9.18             6.95             3.10 6.43
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา) 0.87             1.18             1.08 1.19
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.33             0.26             0.31 0.39
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (ลานบาท) 600             600             600 600

เงินปนผล (ลานบาท) * 255.00         135.00 240.00
เงินปนผลตอหุน (บาท) * 4.25             2.25 4.00
อัตราเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (รอยละ) * 114.30         164.00 96.00

ขอมูลทางการเงิน

อัตราสวนทางการเงิน

มูลคาตอหุน (บาท)

เงินปนผล

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

 
 
 

หน้า 8 ของรายงาน  

สารจากประธานกรรมการบริษทั โปรดใส่ช่ือนามสกุลประธานกรรมการ ดงัน้ี 

นายศุภเดช พนูพิพฒัน์  

   ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ ลายเซ็น กาํลงัตามคะ  

 

 

 



6

ปี 2556 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่ง
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการด�าเนิน
ธุรกิจของเราที่มีนัยส�าคัญอีกปีหนึ่ง 

ปลายปี 2555 หลังจากท่ีเราได้
เตรยีมพร้อมรับมอืกบัเหตุการณ์ท่ีคาด
ว่าจะเกิดในปี 2556 ด้วยการปรับ
ประสิทธิภาพการท�างาน เพื่อเตรียม
รบัการแข่งขนัในธรุกจิข้าวสารบรรจถุงุ
ท่ีทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ในด้านการตลาด และด้วยนโยบายใน
ด้านการรักษาคุณภาพ เพื่อให้เหมาะ
สมกับราคา ก็สามารถท�าให้เราผ่าน
วกิฤตข่าวสารด้านคณุภาพทีเ่กดิขึน้ต่อ
เนื่องในช่วงกลางปี 2556 จนกระทั่ง
ปัจจุบัน 

ในขณะที่ผลกระทบที่มีในธุรกิจ
ข้าว ยังมีอยู่ตามที่ผู้บริหารบริษัทได้
คาดการณ์ไว้ เราจึงได้มีการลงทุนใน
ธุรกิจต่อเนื่องในด้านศูนย์อาหาร และ
ร้านอาหาร เพื่อกระจายความเสี่ยง
และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
ข้าว พร้อมๆ กับยังคงแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจต่อเนื่องใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจให้บริษัท

เราได้ทุ่มเทท�างานเพื่อให้บริษัท
บรรลเุป้าหมายทางธรุกจิแม้ต้องเผชญิ
กับสิ่งท้าท้าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในปลายปี 2556  

ท�าให้กลุ่มบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ 
แกรนาร ีจ�ากดั (มหาชน)  มรีายได้จาก
การด�าเนินงานในรอบปี 2556 ถึง ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จ�านวน 2,518 
ล้านบาท เป็นก�าไรส�าหรับงวด 292 
ล้านบาท  และมีฐานะทางการเงิน
มัน่คง มสีนิทรพัย์รวม 8,411 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นราว 2,068 ล้านบาท มีหนี้สิน 
2,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 756 
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปอย่างไม่หยุด
ยั้ง รักษาความส�าเร็จท่ีมีอยู่เดิม และ
เพิ่มช่องทางธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาส
ใหม่ๆ ทีจ่ะเป็นผลดีทัง้ต่อลูกค้า และผู้
ถือหุ ้น  โดยยั งคงรักษาการจ ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูง
กว่าในอุตสาหกรรมอย่างสม�่าเสมอ

ผมในฐานะประธานกรรมการขอ
ขอบคุณลูกค ้า ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุก
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความไว้
วางใจ และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษิทัฯ มาด้วยดตีลอดมา และผม
เชือ่ว่าเราจะร่วมกนัเดินหน้าต่อไปเพือ่
ให ้บรรลุวัตถุประสงค ์ เป ้าหมาย 
นโยบายตามที่เราได้วางวิสัยทัศน์ไว้
ตลอดไป

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ถือหุ้น 99.99%  

ถือหุ้น 60.00%  

ถือหุ้น 74.52% ณ วนัปิดสมุดทะเบียนฯ 16 ต.ค. 56 และ บมจ.ปทุมไรซมิลฯ ถือหุ้น บมจ. เอม็บีเค อยู่ 26.47 % 

บริษัท เอม็ บี เค จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 

บริษัท พอีาร์จี พชืผล จํากดั 

บริษัท เอม็ บ ีเค ฟู้ด แอนด์ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

บริษัท เอม็ บ ีเค ฟู้ด ไอแลนด์ จํากดั 

บริษัท เอม็ บ ีเค ฟู้ด ซิสเต็ม จํากดั 

บริษัท ราชสีมาไรซ์ จํากดั  

บริษัท สีมาแพค จํากดั  

ถือหุ้น 75.00%  

ถือหุ้น 99.98%  

ถือหุ้น 99.99%  

ถือหุ้น 99.99%  

ถือหุ้น 49.99%  

บริษัท อนิโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จํากดั  

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี  2524  โดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์  PRG 
(ชื่อเดิม บริษัท มาบุญครอง ไรซมิล จ�ากัด)    ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่ง
ออก   เมื่อปี 2533   ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้น   โดยมี บริษัท เอ็มบีเค จ�ากัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
MBK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน)  ซึ่งต่อมา
ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2536

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกจิ
ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
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บริษัท ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนำร ีจ�ำกดั (มหำชน)
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107536001702
ประกอบธุรกิจประเภท : ธุรกิจการเกษตร
ทุนจดทะเบียนและทุน : 900 ล้านบาท ทุนที่เรียกเก็บช�าระแล้ว 600 ล้านบาท
ที่เรียกเก็บช�าระแล้ว        เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต�าบลบางกะดี อ�าเภอเมือง
     จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2661-7900 
โทรสาร  : 0-2661-7901
เว็บไซต์  : www.patumrice.co.th หรือ www.patumrice.com
อีเมล์  : prgrice@patumrice.co.th

บริษัท พีอำร์จี พืชผล จ�ำกัด
(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด 
(มหาชน) 99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท : 0105517008690
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ประเภท

: ด�าเนินธุรกิจด้านคลังสินค้า

ทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่เรียกเก็บช�าระ
แล้ว

: 250 ล้านบาท เป็นหุ ้นสามัญ 
จ�านวน    4,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 62.50 บาท

สถานทีต่ัง้ส�านกังาน
ใหญ่

: 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต�าบล 
บางกะดี อ�าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2661-7900
โทรสาร : 0-2661-7901

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์  จ�ำกัด 
(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด 
(มหาชน) 99.98%)
เลขทะเบียนบริษัท : 0105549022477
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ประเภท       

: ด�าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวกับบริหาร
จัดการพื้นที่ในศูนย์อาหาร

ทุนจดทะเบียนและ
ทุนท่ีเรียกเก็บช�าระ
แล้ว

: 1 ล้านห้าแสนบาท เป็นหุน้สามญั
จ�านวน 15,000 หุ้น  มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท

สถานท่ีต้ังส�านักงาน
ใหญ่

: 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค 
เซ็นเตอร์ ส่ีแยกปทุมวัน ถนน
พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-620-9800 ถึง 20 
โทรสาร : 02-620-9815

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
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บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด
(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 75.00%)
เลขทะเบียนบริษัท : 0105540062689
ประกอบธุรกิจประเภท : ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับบริหารจัดการพื้นที่ในศูนย์อาหาร
ทนุจดทะเบยีนและทนุที่
เรียกเก็บช�าระแล้ว

: 50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท

สถานที่ ตั้ งส� านักงาน
ใหญ่

: 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สี่แยกปทุมวัน ถนน
พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-620-9800 ถึง 20

โทรสาร : 02-620-9815

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม  จ�ำกัด 
(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 60.00%)
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556143063
ประกอบธุรกิจประเภท : ด�าเนินธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ทุนจดทะเบียนและทุน
ที่เรียกเก็บช�าระแล้ว

: 60 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท

สถานที่ตั้ งส�านักงาน
ใหญ่

:  444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สี่แยกปทุมวัน ถนน
พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-661-7900

โทรสาร : 02-661-7901

บริษัท เอ็ม บี เค  จ�ำกัด (มหำชน) 

(ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 26.47%)
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107537001102
ประกอบธุรกิจประเภท : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทนุจดทะเบยีนและทนุที่
เรียกเก็บช�าระแล้ว

: 1,886,291,000 ล ้านบาท เป ็นหุ ้นสามัญจ�านวน 
188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

สถานที่ ตั้ งส� านักงาน
ใหญ่

:  444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สี่แยกปทุมวัน ถนน
พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2620-9000

โทรสาร : 0-2620-7000
เว็บไซต์ : www.mbk-center.co.th
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บริษัท รำชสีมำไรซ์ จ�ำกัด 
(ถือหุ้นโดย บริษัท พีอาร์จี พืชผล จ�ากัด  99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท : 0105539087827
ประกอบธรุกจิประเภท : ให้เช่าเครื่องจักร, โรงงานและคลังสินค้า และซื้อขายข้าวสาร
ทุนจดทะเบียนและทุน
ที่เรียกเก็บช�าระแล้ว

:  62.5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 2,500,000 หุ้นมูลค่า
หุ้นละ 25 บาท

สถานที่ตั้งส�านักงาน
ใหญ่

: ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต�าบลบางกะดี 
อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

สถานที่ตั้งโรงงาน : ส�านักงานสาขา (1) เลขที่ 109 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.19 
ต�าบลลาดบัวขาว อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

โทรศัพท์ : 0-4432-3334 ถึง 35

โทรสาร : 0-4432-3343

บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(ถือหุ้นโดย บริษัท ราชสีมาไรซ์ จ�ากัด  99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท : 0135551002267
ประกอบธุรกิจประเภท :  ด� า เนินธุ รกิ จที่ เ กี่ ยว กับผลิตภัณฑ ์ข ้ าว เ พ่ือ สุขภาพ 

“ข้าวกาบา-ไรซ์” และซื้อขายข้าวสาร
ทุนจดทะเบียนและทุน
ที่เรียกเก็บช�าระแล้ว

: 21 ล้านบาท เป็นหุน้สามญัจ�านวน 210,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 
100 บาท

สถานที่ตั้ งส�านักงาน
ใหญ่ และโรงงาน

: 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต�าบลบางกะดี อ�าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2661-7900

โทรสาร : 0-2661-7901

บริษัท สีมำแพค จ�ำกัด 
(ถือหุ้นโดย บริษัท พีอาร์จี พืชผล จ�ากัด  99.99%)
เลขทะเบียนบริษัท : 013554003119
ประกอบธรุกิจประเภท : ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
ทุนจดทะเบียนและทุน
ที่เรียกเก็บช�าระแล้ว

: 50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท

สถานที่ตั้ งส�านักงาน
ใหญ่

: ส�านกังานใหญ่ เลขที ่88 หมู ่2 ถนนติวานนท์ ต�าบลบางกะดี 
อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

สถานที่ตั้งโรงงาน : ส�านักงานสาขา เลขที่ 109/2 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.199 
ต�าบลลาดบัวขาว อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

โทรศัพท์ : 0-4432-3456 ถึง 57

โทรสาร : 0-4432-3279

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทำงอ้อม 
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ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็มบีเค จ�ากัด  (มหาชน) 74.52%

ผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทัคอืข้าวสารบรรจถุงุพลาสติกขนาด 2 กโิลกรมั, 5 กโิลกรมั, 15 กโิลกรมั, 48 และ 49 กโิลกรมั 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง” “มาบุญครอง พลัส” และ “ข้าวจัสมินโกลด์”ประกอบไปด้วย

• ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงแดง) เป็นข้าวหอมมะลิ 100% 
ข้าวใหม่ต้นฤดู ขนาดบรรจุ 5, 15 กก. (เป็นข้าวที่ได้รับโล่
รางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพ
สม�า่เสมอต่อเนือ่งกนั 5 ปี จงึท�าให้ บรษิทัได้รบัการ รบัรอง
คุณภาพมาตรฐานดพีเิศษ (*)  (รปูพนมมอืตดิดาว เป็นราย
แรก และรายเดียวจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิมาบุญครองทุกถุง มี
คุณภาพ มาตรฐานสม�่าเสมอ)

• ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงเขียว) เป็นข้าวหอมมะลิเก่า 
100% ขนาดบรรจุ 5, 15, 45 และ 49 กก.  

• ข้าวหอมมะลิ 5% ที่มีข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 95% และ
ข้าวหอมมะลิหัก 5% ขนาดบรรจุ 5 กก.

• ข้าวหอมมะลิ 10%  ที่มีข้าวหอมมะลิเต็มเมล็ด 90% และ
ข้าวหอมมะลิหัก 10% ขนาดบรรจุ 5, 15, 48 และ 49 กก

• ข้าวหอมทิพย์ เป็นข้าวหอมมะลิ 100% จ�านวน 70% 
กับข้าวขาว 100% จ�านวน 30%  ขนาดบรรจุ ข้าวหอม
ทิพย์(เหลือง) 5 กก. ข้าวหอมทิพย์(ชมพู) 5 กก. และข้าว
หอมทิพย์(กระสอบส้ม) ขนาด 15, 48 และ 49 กก.

• ข้าวหอมปทุม 100% เป็นข้าวหอมที่พัฒนาสายพันธุ์จาก
ข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรจุ ข้าวหอมปทุม(ส้ม) 5 กก. และ
ข้าวหอมปทุม(เขียว) 5 กก.

• ข้าวขาว 100% (ฟ้า) ขนาด 5 กก. และข้าวรวงแก้ว (น�า้เงนิ)  
ขนาด 5 กก.

• ข้าวเสาไห้ 100% เป็นข้าวเสาไห้ 100% (กระสอบน�้าเงิน) 
ขนาดบรรจุ 15, 48 และ 49 กก. 

• ข้าวขาว 15%(น�า้ตาล) ขนาด 5 กก. และข้าวรวงทพิย์(ม่วง) 
ขนาด 5 กก.   

• ข้าวหอมมะลิ 100% จัสมินโกลด์ เป็นข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีพิเศษบรรจุในถุงสุญญากาศ ขนาดบรรจุ 2 กก.

• ข้าวกล้องหอมนพคณุ เป็นข้าวกล้องหอมมะล ิ100% บรรจุ
ในถุงสุญญากาศ ขนาดบรรจุ 2 กก.

• ข้าวมาบญุครองพลสั เป็นข้าวหอมมะลไิทยโดยเพิม่คุณค่า
จากผกั และธญัพืช ปราศจากสารปรุงแต่งเพือ่สุขภาพ โดย
มี 6 ชนิด ดังนี้ 

1. ข้าวธัญพืช ประกอบด้วยเมล็ดทานตะวัน งาด�า และ
ฟักทอง ขนาดบรรจุ 450 กรัม

2. ข้าวกระเทียมเห็ดหอม ประกอบด้วยกระเทียม 
เห็ดหอม และแครอท ขนาดบรรจุ 450 กรัม  

3. ข้าวห้าสี ประกอบด้วยข้าวโพด แครอท เผือก และ
ถั่วลันเตา ขนาดบรรจุ 450 กรัม   

4. ข้าวกล้องงอก นูทรา กาบาไรซ์ เป็นข้าวกล้อง
หอมมะลิ 100% ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อ
ให ้ได ้สารอาหารมากขึ้นทั้ งใยอาหาร วิตามิน 
แมกนีเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ สาร
กาบาที่ให้ปริมาณสูงมากกว่าข้าวกล้องปกติ 30 เท่า  
ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยป้องกันการเกิดโรค 
อาท ิโรคมะเรง็ เบาหวาน อลัไซเมอร์ ลดการตงึเครยีด
รู้สึกผ่อนคลาย ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

5. ข้าวไรซ์เบอร่ีเป็นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็น
ลูกผสมระหว่างข้าวสีนิลกับข้าวหอมมะลิ มีโปรตีน
เป็น 2 เท่าของข้าวหอมมะลิ และมีสารต้านอนุมูล
อิสระสูง ได้แก่ แอนโทไซยานินม เบต้าแคโรทีน, 
แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, โฟ
เลตสงูและทีส่�าคญัมนี�า้ตาลต�า่ ขนาดบรรจ ุ1 กิโลกรมั

6. ข้าวสี่พัฒน์ เหมาะส�าหรับผู ้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพ หรือผู้ที่เริ่มต้นรับประทานข้าว
กล้อง ชนิดของข้าวประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ 
100% เกรดคัดพิเศษ, ข้าวกล้องหอมมะลิ 100%, 
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 100% และข้าวกล้องหอมมะลิ
แดง เป็นการผสมผสานสุดยอดสายพันธุ ์ข้าวที่มี
ประโยชน์สูงสุด ภายใต้สูตรผสมพิเศษของข้าว
มาบญุครอง ท�าให้ได้ข้าวคณุภาพหลงัหงุสกุสม�า่เสมอ
น่ารับประทาน ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนำรี จ�ำกัด (มหำชน)  

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์
ประเภทกิจกำรและลักษณะกำรด�ำเนินงำน

ผลติภณัฑ์พลอยได้ คอื ปลายข้าวมาจากเมลด็ข้าวหกัทีเ่กดิจากการปรับปรุงคณุภาพข้าว ส่วนใหญ่จะผสมส�าหรบัข้าวสาร
ส่งออกเพือ่น�าไปผสมให้ได้คณุภาพข้าวตามทีต้่องการ นอกจากนีป้ลายทีเ่ป็นประเภทปลายเลก็จะขายให้กบัผูผ้ลติอาหาร
สัตว์เพื่อน�าไปท�าอาหารสัตว์ 11
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บริษัทฯ ด�าเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร โดยได้เปิดศูนย์
อาหาร “The Fifth” ที่ชั้น 5 ของ MBK Center มีที่นั่งส�าหรับ
รับประทานอาหารจ�านวน 525 ที่ และร้านอาหารจ�าหน่ายรวม 
22 ร้าน โดยอาหารทีจ่�าหน่ายเป็นอาหารนานาชาต ิหลากหลาย
ประเภท สถานที่โอ่โถง สะอาด ถูกอนามัย และมีบริการที่ดีเลิศ  
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังรับจ้างเป็นผู้บริหารพื้นที่ศูนย์อาหาร 
MBK FOOD ISLAND ที่ชั้น 6 อีกด้วย

ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 75.00%

บรษิทั เอม็ บ ีเค ฟูด้ แอนด์ เอน็เตอร์เมนท์ จ�ำกัด  

บริษัทฯ ด�าเนินกิจการด้านศูนย์อาหาร โดยได้เช่าพื้นที่
ระยะยาวที่ชั้น 6 จากบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)   เปิด
ด�าเนินการศูนย์อาหาร MBK   FOOD   ISLAND ขึ้น โดยมีที่นั่ง
ส�าหรับรับประทานอาหารจ�านวน 930 ที่ และร้านอาหารรวม
ทั้งสิ้น 38 ร้าน ร้านอาหารมีหลากหลายประเภท และลูกค้ามี
ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความมีชื่อเสียงในเรื่องรสชาติ 
ความอร่อย และราคาพอประมาณ ท�าให้ศูนย์อาหารนี้มีคนใช้
บรกิารหนาแน่นตลอดวนั และยงัเป็นสถานท่ีท่ีต้องแวะเวยีนแห่ง
หนึ่งในศูนย์การค้าเอ็มบีเค

ถือหุน้โดยบรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจ�ากดั (มหาชน) 99.98%

บรษิทั เอม็ บ ีเค ฟูด้ ไอแลนด์ จ�ำกดั  

บริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท FUJIO FOOD SYS-
TEM จ�ากัด จากประเทศญี่ปุ่น ด�าเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น
ใน 2 แบรนด์ คือ MAIDO OOKINI SHOKUDO จ�าหน่ายอาหาร
ญ่ีปุ่นประเภทพื้นบ้านแนวครอบครัว เน้นความสดใหม่ของ
อาหาร และ TSURUMARU จ�าหน่ายอาหารประเภทอุด้ง โดย
ท�าเส้นสด ๆ ในร้าน

ร้านทัง้สองแบรนด์ จะเปิดจ�าหน่ายทีช่ัน้ 6 ของศนูย์การค้า
เอ็มบีเค ในเดือนมีนาคม 2557 และจะเปิดร้าน TSURUMARU 
ทีช่ัน้ 1 ของศนูย์การค้าซคีอนสแควร์ภายในเดอืนเมษายน 2557

ถือหุน้โดยบรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจ�ากดั (มหาชน) 60.00%

บรษิทั เอม็ บ ีเค ฟูด้ ซิสเต็ม จ�ำกดั  

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายข้าวเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตและจัดจ�าหน่ายข้าวกล้องงอก
หอมมะลเิสรมิสขุภาพนทูรากาบาไรซ์ (Nutra GABA Rice)   
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิน�า้มนัร�าข้าวและจมกูข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ชนิดบรรจุแคปซูล  ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“มาบุญครอง พลัส” และน�้ามันร�าข้าวหอมมะลิธรรมดา
ที่ไม่ใช่อินทรีย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อินโนฟู้ด” 
นอกจากนีย้งัมกีารผลติและจ�าหน่ายข้าวเพือ่สขุภาพอืน่ๆ 
เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสี่สี เป็นต้น

ถือหุ้นโดยบรษัิท ราชสมีาไรซ์ จ�ากดั 99.99%

บรษิทั อนิโนฟูด้ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด  

บริษัทฯ ด�าเนินกิจการด้านคลังสินค้า  ทั้งนี้จะได้ให้บริการ
แก่บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทอื่นๆ ทั่วไป โดยให้เช่าสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุก
ประเภท (ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งบริษัท ปทุม
ไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) ) เช่น ที่ดิน คลังสินค้า 
และท่าเรือ บริษัทฯ ให้บริการโดยให้ท�าสัญญาเช่าเป็นปีต่อปี
หรือแล้วแต่ตกลง และก�าหนดอัตราค่าบริการตามปริมาณการ
เก็บรักษา หรือตามจ�านวนพื้นที่

ถือหุน้โดยบรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจ�ากดั (มหาชน) 99.99%

บรษิทั พอีำร์จ ีพชืผล จ�ำกดั  

บริษัทฯ เปิดด�าเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2540 
โดยได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน เพื่อรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก บริษัท 
ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต
และจ�าหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 
กิ โ ล ก รั ม  เ พื่ อ ตล าดภาย ในประ เทศ  ภ าย ใ ต ้
เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”

บริษัทฯ ได้ขอเลิกการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับ
การอนมุตัเิมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2549 และได้ให้โรงงาน
ผลิตข้าวถุงอื่นเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ปัจจุบันบริษัทฯ 
ได้ให้ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นผูเ้ช่าและด�าเนนิการคดัและปรบัปรงุคณุภาพข้าวสาร 
เพื่อบรรจุถุงส�าหรับตลาดทั้งภายในประเทศ และต่าง
ประเทศ นอกจากนีท้างบรษิทัฯ ยงัได้ด�าเนนิธรุกจิด้านซือ้
ขายข้าวสารให้แก่บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 
จ�ากัด (มหาชน) และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

ถือหุ้นโดยบรษัิท พอีาร์จี พชืผล จ�ากดั  99.99%

บรษิทั รำชสีมำไรซ์ จ�ำกัด  

บริษทัฯ ได้รับอนมุติัจากส�านกังานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2540 มีมติอนุมัติ
ให้การส่งเสริมในประเภท 6.12 การผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก และเมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติให้การส่งเสริมการ
ลงทุนในกิจการ ผลิตสิ่งพิมพ์จากฟิล์มพลาสติกประเภท 
6.14 กจิการผลติสิง่พมิพ์ บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย
ถุงข้าวสารให้แก่กลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ชนิด 8 สี เครื่อง
ท�าซอง และเครื่องกรอและตัด เพื่อรองรับการผลิตตาม
ความหลากหลายของบรรจภุณัฑ์ในตลาดทีล่กูค้าต้องการ

ถือหุ้นโดยบรษัิท พอีาร์จี พชืผล จ�ากดั (มหาชน) 49.99%

บรษิทั สีมำแพค จ�ำกัด  
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โครงสร ้ำงรำยได ้ของบริษัทและบริษัทย ่อย

2 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย 

ข้าวถุง PRG -          1,068,000   42.40% 1,065,697   47.30% 610,436      46.86% 973,452      34.33%

ต้นข้าว PRG -          798,114      31.68% 717,442      31.84% 410,481      31.51% 980,014      34.56%

ปลายข้าว PRG -          6,067          0.24% 31,478        1.40% 78,444        6.02% 306,284      10.80%

นํ�ามันรํา PRG -          -             0.00% 2,550          0.11% 1,211          0.09% 10,437        0.37%

รําสกัด PRG -          -             0.00% 167             0.01% 3,890          0.30% 6,250          0.22%

ขี�เถ้าแกลบ PRG -          -             0.00% -             0.00% -             0.00% 2,705          0.10%

ไฟฟ้า PRG-G 99.99      -             0.00% -             0.00% -             0.00% 997             0.04%

แป้ง PRG -          -             0.00% 77               0.00% 11,808        0.91% 105,684      3.73%

อื�น ๆ PRG -          37,209        1.48% 77,288        3.43% 15,603        1.20% 121,981      4.30%

PRG-G 99.99      7,291          0.29% 7,125          0.32% 1,111          0.09% 200             0.01%

RR 99.99      1,133          0.04% 579             0.03% 4                 0.00% 4                 0.00%

SMP 49.99      62,430        2.48% 88,719        3.94% 40,102        3.08% 76,493        2.70%

INNO 99.99      837             0.03% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

MBK-FE 75.00      146,565      5.82% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

MBK-FI 99.98      112,332      4.46% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

MBK-FS 59.99      31               0.00% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

เงินปันผล PRG -          260,850      10.36% 248,992      11.05% 118,568      9.10% 237,135      8.36%

PRG-G 99.99      17,682        0.70% 13,136        0.58% 11,107        0.85% 13,948        0.49%

RR 99.99      13               0.00% 11               0.00% 5                 0.00% 10               0.00%

MBK-FE 75.00      400             0.02% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

2,518,954   100.00% 2,253,261   100.00% 1,302,770   100.00% 2,835,594   100.00%

ดําเนินการโดย
%การ

ถือหุ้น

ปี 2554

รายได้

ปี 2553/54

รายได้

(ก.ค.54 - ธ.ค.54)

รวมรายได้ทั�งหมด

ผลิตภัณฑ์

รายได้

ปี 2555

รายได้

(หน่วย : พันบาท)

(ก.ค.53 - มิ.ย.54)

ปี 2556

 
 
 

 

รายได้จากการจําหน่ายข้าวในระยะเวลา 4 รอบปีบัญชี 

ตัน บาท ตัน บาท ตัน บาท ตัน บาท

Traditional Trade 15,918      493,118,705      19,409               570,737,991      13,196      337,648,567      20,055      511,902,599      

Modern Trade 18,179      657,499,580      17,961               627,883,523      10,190      351,497,240      16,321      532,905,852      

Catering 3,011        79,618,989        2,273                 66,711,787        1,068        30,514,668        8,768        148,995,477      

Export 18,992      641,944,111      17,114               549,283,736      14,138      379,257,119      48,202      1,056,095,367   

รวมทั�งหมด 56,100      1,872,181,385   56,757               1,814,617,037   38,591      1,098,917,594   93,347      2,249,899,295   

ปี 2556
ช่องทางการจําหน่ายข้าว

ปี 2554 ปี 2553/2554ปี 2555
(1 ก.ค.54 - 31 ธ.ค.54) (1 ก.ค.53 - 30 มิ.ย.54)

 

 

 

2 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย 

ข้าวถุง PRG -          1,068,000   42.40% 1,065,697   47.30% 610,436      46.86% 973,452      34.33%

ต้นข้าว PRG -          798,114      31.68% 717,442      31.84% 410,481      31.51% 980,014      34.56%

ปลายข้าว PRG -          6,067          0.24% 31,478        1.40% 78,444        6.02% 306,284      10.80%

นํ�ามันรํา PRG -          -             0.00% 2,550          0.11% 1,211          0.09% 10,437        0.37%

รําสกัด PRG -          -             0.00% 167             0.01% 3,890          0.30% 6,250          0.22%

ขี�เถ้าแกลบ PRG -          -             0.00% -             0.00% -             0.00% 2,705          0.10%

ไฟฟ้า PRG-G 99.99      -             0.00% -             0.00% -             0.00% 997             0.04%

แป้ง PRG -          -             0.00% 77               0.00% 11,808        0.91% 105,684      3.73%

อื�น ๆ PRG -          37,209        1.48% 77,288        3.43% 15,603        1.20% 121,981      4.30%

PRG-G 99.99      7,291          0.29% 7,125          0.32% 1,111          0.09% 200             0.01%

RR 99.99      1,133          0.04% 579             0.03% 4                 0.00% 4                 0.00%

SMP 49.99      62,430        2.48% 88,719        3.94% 40,102        3.08% 76,493        2.70%

INNO 99.99      837             0.03% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

MBK-FE 75.00      146,565      5.82% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

MBK-FI 99.98      112,332      4.46% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

MBK-FS 59.99      31               0.00% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

เงินปันผล PRG -          260,850      10.36% 248,992      11.05% 118,568      9.10% 237,135      8.36%

PRG-G 99.99      17,682        0.70% 13,136        0.58% 11,107        0.85% 13,948        0.49%

RR 99.99      13               0.00% 11               0.00% 5                 0.00% 10               0.00%

MBK-FE 75.00      400             0.02% -             0.00% -             0.00% -             0.00%

2,518,954   100.00% 2,253,261   100.00% 1,302,770   100.00% 2,835,594   100.00%

รายได้

ปี 2555

รายได้

(หน่วย : พันบาท)

(ก.ค.53 - มิ.ย.54)

ปี 2556

(ก.ค.54 - ธ.ค.54)

รวมรายได้ทั�งหมด

ผลิตภัณฑ์

ปี 2553/54

รายได้

ดําเนินการโดย
%การ

ถือหุ้น

ปี 2554

รายได้

 
 
 

 

รายได้จากการจําหน่ายข้าวในระยะเวลา 4 รอบปีบัญชี 

ตัน บาท ตัน บาท ตัน บาท ตัน บาท

Traditional Trade 15,918      493,118,705      19,409               570,737,991      13,196      337,648,567      20,055      511,902,599      

Modern Trade 18,179      657,499,580      17,961               627,883,523      10,190      351,497,240      16,321      532,905,852      

Catering 3,011        79,618,989        2,273                 66,711,787        1,068        30,514,668        8,768        148,995,477      

Export 18,992      641,944,111      17,114               549,283,736      14,138      379,257,119      48,202      1,056,095,367   

รวมทั�งหมด 56,100      1,872,181,385   56,757               1,814,617,037   38,591      1,098,917,594   93,347      2,249,899,295   

ปี 2556
ช่องทางการจําหน่ายข้าว

ปี 2554 ปี 2553/2554ปี 2555
(1 ก.ค.54 - 31 ธ.ค.54) (1 ก.ค.53 - 30 มิ.ย.54)

 

 

 

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยข้ำวในระยะเวลำ 4 รอบปีบัญชี

หมายเหตุ 

PRG = บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน)

PRG-G = บริษัท พีอาร์จี พืชผล จ�ากัด (ถือหุ้นโดย  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 99.99%)

RR = บริษัท ราชสีมาไรซ์ จ�ากัด (ถือหุ้นโดย  บริษัท พีอาร์จี พืชผล จ�ากัด 99.99%)

SMP = บริษัท สีมาแพค จ�ากัด (ถือหุ้นโดย  บริษัท พีอาร์จี พืชผล จ�ากัด 49.99%)

INNO = บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด) จ�ากัด (ถือหุ้นโดย  บริษัท ราชสีมาไรซ์ จ�ากัด  99.99%)

MBK-FE = บริษัท เอ็มบีเค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (ถือหุ้นโดย  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 99.99%)

MBK-FI = บริษัท เอ็มบีเค ฟู้ด ไอแลนด์ จ�ากัด (ถือหุ้นโดย  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 99.99%)

MBK-FS = บริษัท เอ็มบีเค ฟู้ด ซิสเต็ม จ�ากัด (ถือหุ้นโดย  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 59.99%)
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สถำนกำรณ์ทำงธุรกิจและภำวะกำรณ์แข ่งขัน
ภำพรวมกำรตลำด

ปี 2556 ถือได้ว่าเป็นอีกปีหน่ึงท่ี
อตุสาหกรรมข้าวไทยถกูจบัตามองเป็น
พเิศษอีกครัง้ เน่ืองจากเกดิวิกฤตกิารณ์
แพร่กระจายข่าวสารในเรื่องต่างๆ เช่น 
บทสรุปจากโครงการรับจ�าน�าข้าว ข้อ
เท็จจริงเรื่องคุณภาพและปริมาณของ
ข้าวสารในคลังสินค้ารัฐ ซึ่งส่งผลกระ
ทบโดยตรงต่อธุรกิจประกอบการข้าว
บรรจุถุง โดยเฉพาะเรื่องสารรมควัน
ตกค้างในข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอาจท�าให้เกิด
ความไม่ปลอดภยัของผูบ้รโิภค มผีลการ
ตรวจสอบมากมายทั้งจากภาครัฐและ
องค์กรเอกชนที่ต่างต้องการน�าเสนอ

ข่าวสาร  จนก่อให้เกิดภาวะแตกต่ืนของ
การรับข่าวสารข้อมูลในวงกว้าง ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และการ
ขยายตัวของตลาดข้าวเป็นอย่างมาก  
ข่าวสารดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าเป็นทั้ง
ผลดี และ ผลเสีย  ผลดีคือ มีการตื่นตัว
เร่ืองของคุณภาพ ความปลอดภัยของ
สนิค้าข้าวมากขึน้ ซึง่ส่งผลให้ตราสนิค้า
ที่มีชื่อเสียงได้รับอานิสงค์ในการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค แต่ในขณะ
เดียวกันผลเสียท่ีเกิดขึ้นก็คือ การ
บริโภคข่าวสารของผู้บริโภค เนื่องจาก
มกีารใช้กระแส Social media กันมาก 
ท�าให้ข่าวสารข้อมูลที่ส่งต่อๆกันไปนั้น 

มคีวามคลาดเคล่ือน ส่ิงเหล่านีส่้งผลต่อ
ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของข้าวไทย
ต่อตลาดทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ

ปัจจัยที่กล่าวมานี้เป็นเพียงปัจจัย
หนึ่ง แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆทีเกิดขึ้นในปีที่
ผ่านมา อาทิเช่น เรื่องปริมาณข้าวใน
คลังสินค้าของประเทศไทย ที่ส่งผลให้
ตลาดโลกคาดการณ์แผนการระบาย
สินค้าของไทยซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณ
ข้าวมีมากในตลาด ท�าให้ราคาข้าวไทย
ถกูกดลงในตลาด ปัจจยัต่างๆเหล่านีส่้ง
ผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดข้าว
ไทย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมของตลำดข้ำวสำรบรรจุถุงพลำสติค
ตลาดข้าวสารบรรจุถุงในประเทศส�าหรับปี 2557 ยังคงมีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงมาก ทั้งในเรื่องของราคา เนื่องจาก

ปรมิาณวตัถดุบิทีม่อียูใ่นตลาดเป็นจ�านวนมาก ท�าให้มีแนวโน้มว่าจะน�าการใช้กลยทุธ์ราคามาแข่งขนั  พร้อมทัง้การน�าเสนอ
ข่าวสารในเรือ่งคณุภาพของสนิค้าในรูปแบบสือ่ต่างๆ การจดัรายการส่งเสรมิการขายทีเ่พิม่มากขึน้และหลากหลายรปูแบบ
มากขึ้น การกระจายสินค้าในหลายช่องทางการจัดจ�าหน่าย จะสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น

ศักยภำพในกำรแข่งขันของธุรกิจ

จากกระแสข่าวเรื่องของสารเคมี
ตกค้างที่ส่งผลด้านความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคในปีที่ผ่านมา ท�าให้ “ข้าว
มาบญุครอง” ทีม่กีระบวนการผลติทีไ่ด้
มาตรฐาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความ
สม�่าเสมอของคุณภาพข้าว มาตรฐาน
การรับรองจากองค์กรระดับโลก จึงถือ
ได้ว่าอยู่ในจุดที่สามารถแข่งขัน และมี
ข ้อได้เปรียบกว่าตราสินค้าอื่นๆใน
ตลาดได้เป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขนัทางด้าน
ราคาทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและจะเกดิขึน้ใน
อนาคตนั้น ท�าให้บริษัทเองต้องมีการ
ปรับกลยทุธ์ในการท�างานในหลายๆรปู
แบบเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

กล่าวได้ว่า ผู้บริโภคยังคงมีความ
นิยมทีจ่ะซือ้ข้าวสารบรรจถงุ ตรา “ข้าว
มาบุญครอง” ของบริษัทเพิ่ม ข้ึน 
เนือ่งจากสินค้าของบริษทันัน้ นอกจาก
จะเรือ่งคณุภาพทีส่ม�า่เสมอและมคีวาม
สะอาดกว ่าข ้าวสารบรรจุถุ งและ
กระสอบของคู่แข่งแล้ว ในปี 2556 ที่
ผ ่านมาทางบริษัทยังมุ ่งเน้นการให้
ข ้อมูลข ่าวสารแก่ผู ้บริโภคในเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทที่

ได ้ก�าหนดเป็นแนวนโยบายในการ
ด�าเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
ว่า เราใส่ใจในสขุภาพของผูบ้รโิภคเป็น
อันดับแรก ประกอบกับผู้บริโภคได้ให้
ความเชื่อถือบริษัทที่เป็นผู้ผลิตข้าวถุง
รายแรกของประเทศไทยตัง้แต่ปี 2527 
จนมีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็น
เพยีงบรษิทัเดยีวในประเทศไทยทีไ่ด้รบั
การรับรองมาตรฐานดีพิเศษ (รูปพนม
มอืตดิดาว) ของข้าวสารหอมมะลิบรรจุ
ถุงจากกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณชิย์ พร้อมทัง้ยงัได้รบัรางวลัตราสิน
ค้าที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นประจ�าปี 
( Trusted Brand ) จากนิตยสาร 
Reader’s digest ที่ได้ส�ารวจความ
นิยมจากผู้บริโภคทั่วประเทศ

บริษัทฯ เน้นในเรื่องของคุณภาพ 
ความสะอาด และความปลอดภยัในทกุ
ข้ันตอนของการผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ 
ยั ง ค ง ไ ด ้ รั บ ก า ร รั บ รอ งคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 การ
รับรองคุณภาพความปลอดภัยของ
อาหาร (HACCP) และได้รับการรับรอง
ในด้านระบบการจัดการและควบคุม
การผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP) ซึ่ง

นับว่าเป็นโรงบรรจุข้าวถุงแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง GMP 
ประเภทโรงบรรจุข้าวถุง ท�าให้บริษัทฯ 
ได้รับโล่รางวัลการผลิตข้าวสารหอม
มะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สม�า่เสมอเป็นประจ�าทกุปี จากกรมการ
ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 
2547 ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ พร้อม
ทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC 
(British Retail Consortium ) ซึ่งเป็น
มาตรฐานส�าคัญของสมาคมผู้ประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ที่
ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานที่ดี
ที่สุดส�าหรับผู้ที่ส่งสินค้าไปขายปลีกยัง
ต่างประเทศ  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ 
ยังได้ด�าเนินการเพ่ือรับการรับรองจาก 
อย องค ์การอาหารและยาแห ่ ง
ประเทศไทย และ มาตรฐานของสินค้า
ส�าหรับผู้บริโภคชาวมุสลิม HALAL 

ยอดขายของข้าวมาบญุครองมอีตัรา
การเติบโตที่ดีตลอดมา เป็นผลมาจาก
การทีผู้่บรโิภคให้ความเชือ่มัน่ในตราสนิ
ค้าของบริษัท ท�าให้บริษัทฯมีศักยภาพ
ในการเป็นผู ้จ�าหน่ายในระดับผู ้น�า
ส�าหรับส ่วนแบ่งการตลาดภายใน
ประเทศตลอดมา 15

ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

กำรตลำด

ความเช่ือม่ันในมาตรฐานและช่ือ
เสียงของบริษัท ท�าให ้ เกิดความ
สมัพนัธ์อนัยาวนานระหว่างบรษิทัและ
ลกูค้าทีจ่�าหน่ายข้าวสารทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ   ซึง่เมือ่น�าผลติภณัฑ์
ของบริษัทไปจ�าหน่ายก็สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ลกูค้าได้เป็นอย่างด ีจงึเกดิ

การด�าเนินงานที่เป็นลักษณะ   Part-
nership ที่มีการแจ้งข่าวสารข้อมูล
ของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค    
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ ระหว่างกันเป็นอย่างดี 
ท�าให้บรษิทัสามารถพฒันาการด�าเนนิ
งานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริโภคได้ทันท่วงที
ตลอดหลายปีทีผ่่านมามกีารขายให้

แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็น
ร้อยละ 35 ของยอดขายทั้งหมด และ
ไม่มีรายใดรายหนึ่งที่มียอดขายเกิน
ร้อยละ 30 ของยอดขายเป็นเวลา 3 ปี 
ติดต่อกัน

การจ�าหน่ายและช่อง
ทางการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำร

1. กำรจัดจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ :  
บรษิทัได้จ�าหน่ายข้าวสารบรรจถุงุภาย
ใต ้ เ ค รื่ อ งหมายการค ้ า  “ข ้ า ว
มาบุญครอง” และ “ข้าวมาบุญครอง 
พลัส” ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ประมาณร้อยละ 75 ของการจ�าหน่าย
ข้าวสารในประเทศทั้งหมด ส่วนที่
เหลือเป็นอีกร้อยละ 25 เป็นการ
จ�าหน ่ายในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ 
บริษัทฯ ได้แบ่งช่องทางการจ�าหน่าย
เป็น 3 ประเภท คือ
เครือข่ำยค้ำปลีกและค้ำส่งสมัยใหม่ 
เครอืข่ำยซปุเปอร์มำเกต็ และสหกรณ์  
บรษิทัฯ มียอดจ�าหน่ายร้อยละ 53 ของ
การจ�าหน ่ายข ้าวสารในประเทศ
ทั้งหมด  เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นใช้บริการใน
เครือข่ายร้านค้าปลีกส่งสมัยใหม่และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น เนื่องจากมี
ความสะดวกและมีสาขาที่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯมีการ
วางแผนการขยายตัวและเติบโตไป
พร้อมกับการขยายสาขาต่างๆ ของ
เครือข่ายค้าปลีกและส่งนี้ เพื่อตอบ
สนองต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้
บริโภค
ร้ำนค้ำขำยส่ง  บรษิทัฯ มยีอดจ�าหน่าย
ร้อยละ 40 ของการจ�าหน่ายข้าวสาร
ในประเทศทั้งหมด   ซึ่งแต่ละร้านค้า
ส่งจะมีลูกค้าร้านค้าปลีกอีกประมาณ 
50-100 ราย กระจายตัวอยู ่ทั่วทุก
ตลาดของประเทศไทย ซึ่งร้านค้าส่ง
เหล่านีเ้ป็นร้านค้าทีมี่ความสมัพนัธ์ทาง
ด้านการค้ากับบริษัทฯ เป ็นเวลา

ยาวนาน การด�าเนินงานของบริษัทยัง
คงให้ความส�าคัญและวางแผนงาน
ขยายตลาดโดยการเพิม่จ�านวนร้านค้า
ส่งให้เพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของร้านค้าส่งที่มีอยู ่ให้มี
ความแข็งแรงในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ
ให้ตอบสนองต่อแนวทางการขยายตัว
ของบริษัทที่ต ้องการให้สินค้าตรา 
“ข้าวมาบญุครอง” สามารถตอบสนอง
ต่อผู้บริโภคได้ทั่วทุกพื้นที่
กำรขำยตรง บริษัทมียอดจ�าหน่าย
ร้อยละ 7 ของการจ�าหน่ายข้าวสารใน
ประเทศทั้งหมด โดยมุ่งเน้นตลาดทาง
ด้าน ร้านอาหารเครือข่าย และ ราย
ย่อย โรงงานอตุสาหกรรม โรงแรม โรง
พยาบาล เป็นต้น

2.  กำรวำงจ�ำหน่ำยเพ่ือกำรส่งออก  
บริษัทมียอดจ�าหน่ายร้อยละ 35 ของ
การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ข้าวสารทัง้หมด  
ปริมารการส่งออกของบริษัท ซึ่งมีการ
ส่งออกข้าวหอมมะลเิป็นหลกันัน้มีการ
เพิม่ปรมิาณมากขึน้กว่าปีทีผ่่านมาเลก็
น้อย เนือ่งจากปัจจยัทางด้านราคาของ
ข้าวไทยที่ยังคงไม่สามารถแข่งขันกับ
ตลาดโลกได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไร
ก็ตาม คุณภาพและมาตรฐานในการ
ด�าเนินงานยังคงเป็นปัจจัยที่ท�าให้
สินค้าของบริษัทฯ  ยังคงแข่งขันอยู่ได้    
ซึ่งทางบริษัทฯ เองได้มีการวางแผน
งานการขยายตลาดของสินค้าให้เพิ่ม
มากขึ้น โดยมุ ่งเน้นกลุ ่มลูกค้าที่มี
ศักยภาพและค�านึงถึงคุณภาพและ

มาตรฐานของสินค้าเป็นส�าคัญ
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ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อที่จะรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด 
โดยใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้เกิดผลกระทบ ต่อผลประกอบการของ 
บริษัทให้น้อยที่สุด

1 . ด ้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์  : 
“ข ้ า วมาบุญครอง”  และ 
“ข้าวมาบญุครอง พลสั” ยงัเป็น
สินค ้าที่มีคุณภาพสูงท�าให ้ผู ้
บรโิภคมีความเช่ือม่ันต่อตราสนิ
ค้าอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็
ต ามบริ ษั ทฯ  ยั ง ค งมุ ่ ง มั่ น
ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนา
ผลติภณัฑ์ข้าวชนดิใหม่ๆ ให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าอยู่
ตลอดเวลา โดยการศึกษาและ
ติดตามความต้องการของผู ้
บริโภคอย่างใกล้ชิด ดังน้ันปี 
2556 นีจ้ากกระแสรกัสขุภาพที่
เกิดขึ้น ทางบริษัทฯจึงได้ออก
ผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพคือ ข้าว
ไรซ์เบอรี่ ข้าวสี่พัฒน์ ข้าวกล้อง
งอกหอมมะลิ  เกรด 100% 
บรรจ ุ1 กโิลกรมั เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการให้แก่ผู้บริโภคท่ี
ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ  ซึ่งได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้
บริโภค ท�าให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้า “ข้าวมาบุญครอง” 
เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้นในกลุ ่มผู ้
บริโภคที่รักสุขภาพ

2. ด้านราคา  การตัง้ราคาสินค้า 
: มุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกถึง
ความคุ ้มค่า และสร้างความ
พอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อเปรียบ
เทียบกับราคาของคู ่แข ่งใน
ระดับเดียวกัน และมีการจัดท�า
กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดย
การลดราคาสินค้าในบางช่วง
เวลาส�าหรบัช่องทางจ�าหน่ายใน
แต่ละช่องทาง รวมถึงมีการให้
เครดิตและการช�าระเงินแก ่
ลูกค้าด้วยเงื่อนไขที่ดีท่ีสุดตาม
ประเภทของร้านค้า

3. ด้านการจดัจ�าหน่าย : บรษิทัฯ 
ด�าเนินงานการขยายพื้นที่การ
จัดจ�าหน่ายอย่างต่อเน่ืองไป
พร ้อมกับการขยายตัวของ
ซปุเปอร์มาร์เกต็ห้างสรรพสินค้า
ห้างโมเดร์ินเทรด ร้านสะดวกซ้ือ 
และเพิ่มจ�านวนร้านค้าส่งและ
ปลีกในตลาดท่ัวไป เพื่อให ้
ผลิตภัณฑ ์ของบริษัทมี วาง
จ�าหน่ายมากกว่าผลติภณัฑ์ของ
บริษัทอื่น นอกจากนั้นยังมีการ
เปิดพืน้ทีก่ารขายสนิค้าประจ�าที่ 
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ เดอะ 
ไนน์ พร้อมทั้งการออกบูธขาย
สิ นค ้ า ต ามตึ กออฟฟ ิ ศที่ มี
ศักยภาพ เพื่อให ้ เกิดความ
สะดวกแก่ผูบ้รโิภคในการเข้าถงึ
ตวัสนิค้าตรา “ข้าวมาบญุครอง”

4 . ด ้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์  :  บริษัทฯ ยัง
จั ดกิ จกรรมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์อย่างสม�่าเสมอ 
โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ใช้
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 
สื่อเสียงตามสายในห้างสรรพ
สินค้าทีจ่�าหน่าย เพ่ือให้ผู้บริโภค
ได้รับทราบความแตกต่างด้าน
คุณภาพสินค้าของบริษัท ที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานจาก
องค์กรและสถาบนัต่างๆ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้บริโภคมี
ความเข้าใจในแต่ละประเภท
และชนิดสินค ้าของข ้าวสาร
บรรจุถุงเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี ้ยงัมกีารจัดการส่ง
เสริมการขายด้วยตนเอง โดย
การออกงานแสดงสินค ้าใน
สถานทีต่่างๆ ทัง้ของภาครัฐและ
เอกชน การจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ 
เครื่องมือการขายและป ้าย
โฆษณาให้แก่ร้านค้าส่ง พร้อม
ทั้ งร ่วมมือกับพันธมิตรและ
หน่วยงานราชการต่างๆ 

เ พื่ อ ใ ห ้ สิ น ค ้ า  “ ข ้ า ว
มาบุญครอง” เข้าถึงผู้บริโภค
มากยิ่งข้ึน  บริษัทฯ ได้ด�าเนิน
งานโดยจัดให้มหีน่วยขายเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าสถาบัน เช่น โรงงาน 
โรงเรียน โรงแรม และร้าน
อาหาร เป ็นต้น หน่วยขาย
เฉพาะตลาดต่างจังหวัด ร้านค้า
ส่งและ ร้านค้าปลีก หน่วยขาย
ส�าหรบัตลาดต่างประเทศ    และ
หน่วยขายเฉพาะร้านซุปเปอร์
สโตร์  การด�าเนินงานเฉพาะ
กลุ่มเช่นนีจ้ะท�าให้ทกุกลุ่มลูกค้า
สามารถเข้าถงึสนิค้าและบรกิาร
ของบริษัทฯได้อย่างเต็มท่ี ใน
ขณะเดียวกัน การเผยแพร ่
ข่าวสารข้อมูลระหว่างลูกค้า
และบริษัทฯ ก็จะเป็นไปอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า  
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บริษัทฯ     ได้มีการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงาน หลังจากได้หยุดด�าเนินการด้านการผลิตในหลายธุรกิจ   โดย
หันมา เน้นการท�างานด้านการตลาด    และการขายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าภายใต้ตราสินค้าข้าว    
“มาบุญครอง”   และ “มาบุญครอง พลัส”  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ     ส�าหรับในปีที่ผ่านมา  บริษัทยัง
คงเน้นรปูแบบการการด�าเนนิงานขาย โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศซึง่เน้นความส�าคญัของแต่ละช่อง
ทางให้ชัดเจน และ การขายต่างประเทศซึ่งเน้นการแบ่งพื้นที่การขายเป็นแต่ละส่วนของโลก

กำรขำยภำยในประเทศ  

แบ่งช่องการจ�าหน่ายเป็น  3 
ช่องทาง
1. ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ 
ประกอบด้วยห้างค้าปลีก
สมัยใหม่ทั้งหมด  ได้แก่   เท
สโก้    แม็คโคร   บิ๊กซี   
ท็อปส์   แม็กซ์แวลู ฯลฯ
2. ช่องทางค้าส่งและค้าปลกี
ทั่วไป ประกอบด้วยร้านค้า
ส ่ง และร ้านโชห่วย ทั่ว
ประเทศ
3. ช่องทางบริการด้านขาย
ตรง ประกอบด้วย โรงแรม 
โรงพยาบาล ร้านอาหาร 
โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

นอกจากนี้บริษัทจัดตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง  
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
เพิ่มการกระจายสินค้าให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กำรขำยตำ่งประเทศ   

แบ่งพื้นที่การขายเป็น 4 ส่วน
1. ยุโรป และอเมริกา
2 . เ อ เ ชี ย  แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ แ ถ บ
ตะวันออกกลาง
3. แอฟริกา
4. ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ และหมูเ่กาะ
ด้านแปซิฟิก

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของ
บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรษิทัได้มกีารด�าเนนิการให้เช่าอาคาร
คลังสินค้า ท่าเรือ เครื่องชั่งน�า้หนักรถ 
และอาคารส�านักงานในพื้นท่ีปทุมธานี 
เพื่อก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง 

บริษัทฯ มีแผนงานขยายธุรกิจด้าน
ศูนย์อาหาร และร้านอาหาร โดยในปี 
2556 นี้ ทางบริษัทได้เข้าไปด�าเนิน
กิจการด้านศูนย์อาหาร 2 แห่ง คือ 

1. The Fifth ศูนย์อาหารบนชั้น 5 
ของ MBK  มุ่งเน้นกลุ่มลุกค้าที่เป็นนัก
ท่องเทีย่ว ชาวต่างชาติ ทีต้่องการความ
หลากหลายของสนิค้าและการบริการที่
แตกต่างจากศูนย์อาหารทั่วไป

2. Food Island ศูนย์อาหารบนชั้น 
6 ของ MBK มุ่งเน้นกลุ่มคนท�างาน นัก
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ชื่น
ชอบความหลากของสินค้า และราคา
ไม่สูงมาก 

การด�าเนินงานของทั้งสองศูนย ์
อาหารนั้นมีกลุ ่มลุกค้าที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ท�าให้บริษัทสามารถตอบ
ครอบคลุมและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

นอกจากศูนย์อาหารแล้วนั้นทาง
บริษัทยังได้มองเห็นถึงโอกาสในการ
ขยายตัวของธุรกิจอาหาร โดยการเข้า
ร่วมลงทุนด�าเนินกิจการ ร้านอาหาร
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการด�าเนินงานร่วมทุนระ
หว่างบริษัทฯ และ Fujio Food Sys-
tem Co.,Ltd. บริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงใน
ด้านกิจการร้านอาหารจากประเทศ
ญีปุ่น่  ร้านอาหารญีปุ่น่นีจ้ะด�าเนนิการ
ภายใต้ชื่อร้าน Fujio Shokudo และ 
ร้าน Tsurumaru ซึง่จะเปิดด�าเนนิการ
ภายในปี 2557 นี้เป็นต้นไป โดยจะเริ่ม
ต้นสาขาแรกที่ MBK Center และมี
แผนการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งจะยังคงความต่อเนื่องใน
การพัฒนางานในด้านต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการเติบโตที่ยั่งยืนส�าหรับธุรกิจ
ต ่อไปอย ่างไม ่หยุดยั้ ง  รวมถึงจะ
พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจทุก
ชนิดที่มีเพื่อประโยชน์ต่อทั้งท่านผู้ถือ
หุ้นและสังคมสืบไป
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ผลกำรด�ำเนินงำนด ้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงใส่ใจในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการท�างานและการรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตั้งงบประมาณเฉพาะใน
การบริหารจัดการความปลอดภัยในการท�างานและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างความตระหนัก
ในการร่วมกันลดอุบัติเหตุในสถานที่ท�างาน อาทิเช่น การ
อบรมพฒันาทกัษะเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการขับขีร่ถ
ยก และการควบคุมเครน, การตรวจสอบด้านไฟฟ้า และ
การพัฒนางานด้านวิศวกรรมเพื่อขจัดความเสี่ยงอันตราย
ก่อนถึงตัวพนักงาน ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุลดน้อยลงมาก
เม่ือเทยีบกบัปีทีผ่่านมา  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงพัฒนา
ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วยการขจัดความเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้ ด้วยการเพิม่ความถีใ่นการ

บ�ารุงรักษาเครื่องจักรและการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด
อัตโนมัติที่แจ้งเตือนทันที กรณีเครื่องจักรเริ่มมีการท�างาน
ผิดปกติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบระบบ
อุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย, การซ้อมดับเพลิง 
และการซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเตรียมการ
ในสภาวะฉุกเฉินภายในโรงงาน และยังสามารถน�าความรู้
และทักษะไปใช้ช่วยเหลือชุมชนได้เป็นอย่างดี

ในด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป บริษัทฯ ได้จัดให้มีสถาน
ทีพ่กัผ่อน สถานทีอ่อกก�าลงักาย โรงอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ 
ห้องพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ง่ายต่อการบ�ารุงรักษาและท�าความ
สะอาดได้ง่ายขึน้ ส่งผลให้พนกังานมคีวามใส่ใจต่อคณุภาพ
การผลติทีม่ากขึน้ และได้ข้าวคณุภาพจากการผลติทีส่ะอาด 
ถูกสุขลักษณะตามระบบการผลิตอาหารที่ดี 

ด้วยความมุ่งมั่นที่บริษัทได้พัฒนาข้าวคุณภาพ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ทุก
คนในครอบครัว การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง

แวดล้อม ถือเป็นงานที่มีความส�าคัญต่อการสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจเป็น
ไปอย่างราบรื่น มั่นคง ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืนและยังมอบ

ความสุขให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน ชุมชนรอบข้าง 
และสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง 
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ด้านบุคลากร บรษิทัฯ ได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ�า
ปีและตรวจตามปัจจัยเสี่ยง ซึ่งได้ผลตรวจด้านปัจจัยเสี่ยง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท้ังหมด ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัปรงุ
สภาพแวดล้อมในการท�างานและการใช้อุปกรณ์บ�าบัด
มลพษิทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการฝึกอบรมให้ความรูเ้กีย่ว
กับสภาพแวดล้อม และการจัดตั้งทีมงานอาสาสมัครอาชีว
อนามัยที่ให้พนักงานช่วยตรวจสอบสุขภาพของเพื่อนร่วม
งานในฝ่ายของตน และร่วมเสนอการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ ส่งผลให้พนักงานท�างานด้วยสภาวะจิตใจที่ดี และ
มีขวัญก�าลังใจในการร่วมพัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าและ
แข่งขันต่อไปได้

ในด้านสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ จดัให้มกีารตรวจวดัคณุภาพ
ทางอากาศด้านฝุ่นในพืน้ท่ีท่ีท�างานและบรรยากาศโดยรวม, 
การตรวจวัดแสงสว่างบริเวณพื้นที่ท�างานโดยรอบและ
เฉพาะจดุงานทีมี่ผลต่อคุณภาพด้านการผลติ, การตรวจวดั
เสยีงดงัในพืน้ทีท่�างาน และไอระเหยของสารเคม ีซึง่ผลการ
ตรวจวดัผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้ของกระทรวงอตุสาหกรรม
และกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่เป็น

โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงได้ใบรับรองเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2   หรือระดับปฏิบัติการสีเขียว 
(Green Activity)    ที่มีผลงานในด้านการลดปริมาณของ
เสียและการน�ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวให้ดี
ขึ้นมากกว่าเดิม ด้วยการการลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบบ�ารุงรักษาเครื่องจักรที่มากขึ้น และวางแผน
บรหิารการก�าจดัของเสยีอนัตรายทีค่รอบคลมุทัง้ระบบมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งการลดปริมาณของเสียอันตราย, การจัดเก็บที่ถูก
วิธี และการส่งไปก�าจัดโดยผู้ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน 
รวมถงึการสนบัสนนุในด้านสงัคม ด้วยการมอบข้าวคณุภาพ
แก่ชมุชน, วดั และกจิกรรมต่างๆ ทีมี่คณุประโยชน์ต่อสงัคม 
นับได้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงงานและชุมชนโดยรอบ โดยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข และร่วมพัฒนาชุมชมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ซึ่งได้ให้ความส�าคัญกับ
ชมุชนรอบข้าง ได้มกีารจดักจิกรรมร่วมกบัชมุชนและหน่วย
งานราชการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ อัน
ที่จะน�าพาไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน อาทิเช่น

1 กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ 
แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) ได้มอบของขวัญ, ของ

รางวัล ในวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนลาดบัวขาว, โรงเรียนบ้านหนองบัว, โรงเรียน
บ้านเลิศสวัสดิ์, องค์การบริหารส่วนต�าบลลาดบัวขาว 
และศูนย์การศึกษาพเิศษ เขต 11 ซึง่เป็นศูนย์ท่ีดแูลเดก็
ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้และเข้าสังคม(ออทิสติ
ก) เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2556  มอบข้าวสารเพื่อ
ใช้ตลอดทั้งปี แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมออกเยี่ยมเด็กในความดูแลที่ผู ้
ปกครองไม่สามารถน�าเดก็มารบับรกิารทีศ่นูย์ฯ ได้ ตาม
โครงการ “เปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็น
ครู” 

2 งำนกำชำด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 
จ�ากัด (มหาชน) มอบข้าวให้กาชาดอ�าเภอสีคิ้ว 

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.56 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้

3 กจิกรรมทอดผ้าป่า ข้าวมาบญุครอง ได้สนบัสนนุ
กิจกรรม “ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาสู่มาตรฐาน” แก่โรงเรียนบ้านหนองบัว เมื่อวันที่ 
5 ก.ค. 56

4 เทศกาลเข้าพรรษาและงานออกพรรษา ข้าว
มาบุญครอง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า

พรรษา และเครื่องอัฐบริขาร ให้แก่วัดลาดบัวขาว และ
วัดหนองบัว เมื่อวันที่ 16 ก.ค.56
ข้าวมาบุญครอง ถวายปัจจัยและเครื่องอัฐบริขาร ใน
เทศกาลออกพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดเขาจันทร์งาม 
และวัดหนองบัว

5 งานสนบัสนนุอืน่ ๆ  มอบข้าวสารแก่ชมรมอนรุกัษ์
อุโบสถหลังเก่าวดัลาดบวัขาว เพือ่ใช้ในการจดัหา

ทุนบูรณะอุโบสถประจ�าหมู่บ้านลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา
มอบข้าวสาร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
เนื่องในวันต�ารวจประจ�าปี 2556 
มอบข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบรษิทัมมีตกิ�าหนดองค์ประกอบ คณุสมบติั วาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบ ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
 1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการตรวจสอบ
 3. นายเสริม เพ็ญชาติ กรรมการตรวจสอบ
 นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของ คณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2556 
ได้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับ
ฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

รำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปีของบริษัทและงบ

การเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้
พิจารณาในประเด็นที่ส�าคัญและให้ค�าแนะน�า รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�า
งบการเงินของบริษัทฯ มีความ ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและทัน
เวลาต่อผู ้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็น
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุร่วมกบัผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีโดยพบว่าไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบแต่ประการใด

รำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถือหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล รวม
ทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

กำรควบคุมภำยในและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและข้อบ่งชี้ความเส่ียงท่ีมีนัยส�าคัญของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบ
บัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการ
จัดการความเสี่ยงของบริษัท
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กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีการบริหารงานตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

กำรก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ

ประจ�าปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ประเด็นที่
มีนัยส�าคัญและให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพ

งาน สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจ�ากัดที่มีสาระส�าคัญ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อซัก
ถามประเดน็ต่างๆ ทีพ่บจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีเพือ่ให้ความมัน่ใจว่าผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระ
และเป็นกลางในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัทส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ 
ยัง จ�ากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี น�าเสนอคณะ
กรรมการบรษิทั เนือ่งจากคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าเป็นผูม้คีวามเข้าใจธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่างดี 
ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และส่งมอบงานตรงต่อเวลาอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ได้แต่งตั้งให้บริษัทส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
 นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
 นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าส�าหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ 
จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการจดัการความเสีย่งทีเ่พยีงพอและเหมาะสม มกีระบวนการทีช่่วยให้
เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก�ากับดูแลกิจการที่
ด ีตลอดจนมกีารจดัท�าและเปิดเผยข้อมลูรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่เชื่อถือได้ 
 
 

ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2557
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวม
ถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวม
ถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพ่ือออกแบบ
วธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธผิล
ของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี
ทีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชท่ีีจัดท�าข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมนิ
การน�าเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงาน

และกระแสเงินสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจ�ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
(เดิมชื่อบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2557

รำยงำนของผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556  2555 2556  2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 145,605,471      24,815,534        6,628,300          8,197,503          

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7, 20 234,273,026      237,509,318      221,551,899      225,865,772      

สินค้าคงเหลือ 8 274,030,381      202,609,062      249,989,583      182,163,045      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 20 -                         -                         11,630,000        84,730,000        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 100,255,671      24,701,186        67,704,820        16,172,421        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 754,164,549      489,635,100      557,504,602      517,128,741      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 9 511,000             511,000             -                         -                         

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                         -                         360,573,567      239,636,680      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 -                         2,251,506          -                         2,251,506          

เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เผื�อขาย 12 6,989,493,420   5,441,819,877   6,639,493,420   5,169,319,877   

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 3,578,259          3,578,259          61,086               61,086               

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 20 -                         -                         275,000,000      -                         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 13 41,773,787        44,766,859        30,972,618        31,179,516        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 297,138,360      351,691,317      203,116,321      214,601,431      

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 20 250,924,025      -                         -                         -                         

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 6,305,564          6,212,529          5,773,104          6,212,529          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19 3,834,243          3,389,462          3,098,111          2,775,669          

ค่าความนิยม 10 53,421,268        -                         -                         -                         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 10,463,245        -                         -                         -                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,657,443,171   5,854,220,809   7,518,088,227   5,666,038,294   

รวมสินทรัพย์ 8,411,607,720   6,343,855,909   8,075,592,829   6,183,167,035   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกำร เ งิ น
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556  2555 2556  2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 145,605,471      24,815,534        6,628,300          8,197,503          

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7, 20 234,273,026      237,509,318      221,551,899      225,865,772      

สินค้าคงเหลือ 8 274,030,381      202,609,062      249,989,583      182,163,045      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย 20 -                         -                         11,630,000        84,730,000        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 100,255,671      24,701,186        67,704,820        16,172,421        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 754,164,549      489,635,100      557,504,602      517,128,741      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 9 511,000             511,000             -                         -                         

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                         -                         360,573,567      239,636,680      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 -                         2,251,506          -                         2,251,506          

เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เผื�อขาย 12 6,989,493,420   5,441,819,877   6,639,493,420   5,169,319,877   

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 3,578,259          3,578,259          61,086               61,086               

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 20 -                         -                         275,000,000      -                         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 13 41,773,787        44,766,859        30,972,618        31,179,516        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 297,138,360      351,691,317      203,116,321      214,601,431      

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 20 250,924,025      -                         -                         -                         

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 6,305,564          6,212,529          5,773,104          6,212,529          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19 3,834,243          3,389,462          3,098,111          2,775,669          

ค่าความนิยม 10 53,421,268        -                         -                         -                         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 10,463,245        -                         -                         -                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,657,443,171   5,854,220,809   7,518,088,227   5,666,038,294   

รวมสินทรัพย์ 8,411,607,720   6,343,855,909   8,075,592,829   6,183,167,035   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556  2555 2556  2555

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร 16 776,525,326      340,000,000      776,142,964      340,000,000      

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 20 7,000,000          -                         -                         -                         

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 17, 20 75,502,125        69,821,926        45,154,225        65,206,891        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,733,237          -                         -                         -                         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 4,903,398          4,371,836          3,614,745          3,018,078          

รวมหนี�สินหมุนเวียน 866,664,086      414,193,762      824,911,934      408,224,969      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 19,171,216        16,947,313        15,490,552        13,878,347        

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 19 1,190,633,963   881,099,254      1,146,383,963   852,349,254      

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 8,033,364          -                         -                         -                         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,217,838,543   898,046,567      1,161,874,515   866,227,601      

รวมหนี�สิน 2,084,502,629   1,312,240,329   1,986,786,449   1,274,452,570   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556  2555 2556  2555

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร 16 776,525,326      340,000,000      776,142,964      340,000,000      

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 20 7,000,000          -                         -                         -                         

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 17, 20 75,502,125        69,821,926        45,154,225        65,206,891        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,733,237          -                         -                         -                         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 4,903,398          4,371,836          3,614,745          3,018,078          

รวมหนี�สินหมุนเวียน 866,664,086      414,193,762      824,911,934      408,224,969      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 19,171,216        16,947,313        15,490,552        13,878,347        

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 19 1,190,633,963   881,099,254      1,146,383,963   852,349,254      

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 8,033,364          -                         -                         -                         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,217,838,543   898,046,567      1,161,874,515   866,227,601      

รวมหนี�สิน 2,084,502,629   1,312,240,329   1,986,786,449   1,274,452,570   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

25

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556  2555 2556  2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 900,000,000      900,000,000      900,000,000      900,000,000      

   ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 600,000,000      600,000,000      600,000,000      600,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 160,000,000      160,000,000      160,000,000      160,000,000      

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 21 90,000,000        90,000,000        90,000,000        90,000,000        

   ยังไม่ได้จัดสรร 569,202,455      545,159,265      653,270,529      649,317,448      

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4,843,443,101   3,605,304,267   4,585,535,851   3,409,397,017   

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 6,262,645,556   5,000,463,532   6,088,806,380   4,908,714,465   

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 64,459,535        31,152,048        -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,327,105,091   5,031,615,580   6,088,806,380   4,908,714,465   

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,411,607,720   6,343,855,909   8,075,592,829   6,183,167,035   

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556  2555 2556  2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 900,000,000      900,000,000      900,000,000      900,000,000      

   ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 600,000,000      600,000,000      600,000,000      600,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 160,000,000      160,000,000      160,000,000      160,000,000      

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 21 90,000,000        90,000,000        90,000,000        90,000,000        

   ยังไม่ได้จัดสรร 569,202,455      545,159,265      653,270,529      649,317,448      

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4,843,443,101   3,605,304,267   4,585,535,851   3,409,397,017   

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 6,262,645,556   5,000,463,532   6,088,806,380   4,908,714,465   

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 64,459,535        31,152,048        -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,327,105,091   5,031,615,580   6,088,806,380   4,908,714,465   

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,411,607,720   6,343,855,909   8,075,592,829   6,183,167,035   

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ



26

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กําไรขาดทุน: 

รายได้

รายได้จากการขาย 20, 29 2,188,332,617   1,909,828,528   1,885,613,901   1,821,766,713   

เงินปันผลรับ 12, 20 278,944,289      262,140,089      260,849,764      248,992,365      

รายได้อื�น 20 51,677,592        81,293,140        46,941,748        83,123,842        

รวมรายได้ 2,518,954,498   2,253,261,757   2,193,405,413   2,153,882,920   

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 20 1,960,538,504   1,732,472,103   1,682,972,783   1,643,187,001   

ค่าใช้จ่ายในการขาย 20 163,604,390      168,919,773      161,614,102      166,690,271      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20 79,221,526        106,905,068      56,690,589        72,634,556        

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ -                         9,150,159          -                         -                         

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                         -                         -                         5,623,094          

รวมค่าใช้จ่าย 22 2,203,364,420   2,017,447,103   1,901,277,474   1,888,134,922   

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

   บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 315,590,078      235,814,654      292,127,939      265,747,998      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 (104,889)            (764,992)            -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 315,485,189      235,049,662      292,127,939      265,747,998      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 20 (18,724,175)       (12,954,128)       (18,497,299)       (12,953,084)       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 296,761,014      222,095,534      273,630,640      252,794,914      

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 19 (3,933,763)         (387,199)            322,441             (368,101)            

กําไรสําหรับปี 292,827,251      221,708,335      273,953,081      252,426,813      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 1,547,673,543   1,035,942,775   1,470,173,543   984,067,775      

ผลขาดทุนจากการประมาณการสํารองผลประโยชน์

   ระยะยาวของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                         (10,898,107)       -                         (8,565,884)         

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 19 (309,534,709)     (205,008,934)     (294,034,709)     (195,100,378)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 1,238,138,834   820,035,734      1,176,138,834   780,401,513      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,530,966,085   1,041,744,069   1,450,091,915   1,032,828,326   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กําไรขาดทุน: 

รายได้

รายได้จากการขาย 20, 29 2,188,332,617   1,909,828,528   1,885,613,901   1,821,766,713   

เงินปันผลรับ 12, 20 278,944,289      262,140,089      260,849,764      248,992,365      

รายได้อื�น 20 51,677,592        81,293,140        46,941,748        83,123,842        

รวมรายได้ 2,518,954,498   2,253,261,757   2,193,405,413   2,153,882,920   

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 20 1,960,538,504   1,732,472,103   1,682,972,783   1,643,187,001   

ค่าใช้จ่ายในการขาย 20 163,604,390      168,919,773      161,614,102      166,690,271      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20 79,221,526        106,905,068      56,690,589        72,634,556        

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ -                         9,150,159          -                         -                         

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                         -                         -                         5,623,094          

รวมค่าใช้จ่าย 22 2,203,364,420   2,017,447,103   1,901,277,474   1,888,134,922   

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

   บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 315,590,078      235,814,654      292,127,939      265,747,998      

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 (104,889)            (764,992)            -                         -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 315,485,189      235,049,662      292,127,939      265,747,998      

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 20 (18,724,175)       (12,954,128)       (18,497,299)       (12,953,084)       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 296,761,014      222,095,534      273,630,640      252,794,914      

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 19 (3,933,763)         (387,199)            322,441             (368,101)            

กําไรสําหรับปี 292,827,251      221,708,335      273,953,081      252,426,813      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 1,547,673,543   1,035,942,775   1,470,173,543   984,067,775      

ผลขาดทุนจากการประมาณการสํารองผลประโยชน์

   ระยะยาวของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                         (10,898,107)       -                         (8,565,884)         

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 19 (309,534,709)     (205,008,934)     (294,034,709)     (195,100,378)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 1,238,138,834   820,035,734      1,176,138,834   780,401,513      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,530,966,085   1,041,744,069   1,450,091,915   1,032,828,326   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

27

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 294,043,190      223,121,909      273,953,081 252,426,813

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (1,215,939)         (1,413,574)         

292,827,251      221,708,335      

-                         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,532,182,024   1,043,596,185   1,450,091,915   1,032,828,326   

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (1,215,939)         (1,852,116)         

1,530,966,085   1,041,744,069   

กําไรต่อหุ้น 23

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4.90 3.72 4.57 4.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 294,043,190      223,121,909      273,953,081 252,426,813

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (1,215,939)         (1,413,574)         

292,827,251      221,708,335      

-                         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,532,182,024   1,043,596,185   1,450,091,915   1,032,828,326   

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (1,215,939)         (1,852,116)         

1,530,966,085   1,041,744,069   

กําไรต่อหุ้น 23

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 4.90 3.72 4.57 4.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 296,761,014      222,095,534      273,630,640      252,794,914      

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 31,555,205        50,934,801        19,008,779        17,778,907        

   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,502,417          (50,878,593)       (8,440,123)         (57,356,311)       

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ) (9,150,159)         8,460,403          -                         (689,756)            

   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั�น (1,069,656)         -                         -                         -                         

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ ) 300,000             (1,126,942)         300,000             (1,126,942)         

   กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากอัตราแลกเปลี�ยน (232,143)            (1,214,739)         (232,143)            (1,214,739)         

   ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) (737,753)            2,277,642          30,415               632,758             

   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                         -                         -                         5,623,094          

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 104,889             764,992             -                         -                         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,118,777          (1,135,996)         1,684,205          (1,040,505)         

   รายได้เงินปันผล (278,944,289)     (262,140,089)     (260,849,764)     (248,992,365)     

   ดอกเบี�ยรับ (1,463,587)         (296,800)            (20,063,909)       (8,330,860)         

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 18,724,175        12,954,128        18,497,299        12,953,084        

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 60,468,890        (19,305,659)       23,565,399        (28,968,721)       

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 3,168,435          22,798,357        3,798,295          19,546,529        

   สินค้าคงเหลือ (70,683,566)       141,737,935      (67,856,953)       138,559,369      

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (250,924,025)     -                         -                         -                         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (60,916,904)       32,357,045        (48,326,807)       28,612,810        

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (10,463,245)       -                         -                         -                         

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5,354,868          7,565,089          (20,377,996)       13,082,602        

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 531,562             (7,069,727)         596,667             (5,290,578)         

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 8,033,364          -                         -                         -                         

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (72,000)              (800,000)            (72,000)              (800,000)            

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (315,502,621)     177,283,040      (108,673,395)     164,742,011      

   จ่ายภาษีเงินได้ (16,282,889)       (7,402,016)         (3,205,592)         (2,619,988)         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (331,785,510)     169,881,024      (111,878,987)     162,122,023      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 296,761,014      222,095,534      273,630,640      252,794,914      

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 31,555,205        50,934,801        19,008,779        17,778,907        

   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 2,502,417          (50,878,593)       (8,440,123)         (57,356,311)       

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ) (9,150,159)         8,460,403          -                         (689,756)            

   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั�น (1,069,656)         -                         -                         -                         

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ ) 300,000             (1,126,942)         300,000             (1,126,942)         

   กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากอัตราแลกเปลี�ยน (232,143)            (1,214,739)         (232,143)            (1,214,739)         

   ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) (737,753)            2,277,642          30,415               632,758             

   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                         -                         -                         5,623,094          

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 104,889             764,992             -                         -                         

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,118,777          (1,135,996)         1,684,205          (1,040,505)         

   รายได้เงินปันผล (278,944,289)     (262,140,089)     (260,849,764)     (248,992,365)     

   ดอกเบี�ยรับ (1,463,587)         (296,800)            (20,063,909)       (8,330,860)         

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 18,724,175        12,954,128        18,497,299        12,953,084        

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 60,468,890        (19,305,659)       23,565,399        (28,968,721)       

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 3,168,435          22,798,357        3,798,295          19,546,529        

   สินค้าคงเหลือ (70,683,566)       141,737,935      (67,856,953)       138,559,369      

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (250,924,025)     -                         -                         -                         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (60,916,904)       32,357,045        (48,326,807)       28,612,810        

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (10,463,245)       -                         -                         -                         

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5,354,868          7,565,089          (20,377,996)       13,082,602        

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 531,562             (7,069,727)         596,667             (5,290,578)         

   หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 8,033,364          -                         -                         -                         

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (72,000)              (800,000)            (72,000)              (800,000)            

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (315,502,621)     177,283,040      (108,673,395)     164,742,011      

   จ่ายภาษีเงินได้ (16,282,889)       (7,402,016)         (3,205,592)         (2,619,988)         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (331,785,510)     169,881,024      (111,878,987)     162,122,023      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะสั�น (37,826,044) -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั�น 38,895,700 -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย -                         -                         12,112,837        -                         

เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อซื�อเงินลงทุนและเพิ�มทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10) (42,206,146)       -                         (133,049,724)     -                         

เงินสดจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

   จากการลดทุนของบริษัทย่อย (4,037,612)         -                         -                         -                         

เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

   จากการเพิ�มทุนของบริษัทย่อย 24,000,000        -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                         -                         2,186,168          -                         

เงินรับชําระเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย -                         -                         666,700,000      276,820,000      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อยเพิ�มขึ�น -                         -                         (593,600,000)     (244,900,000)     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ�มขึ�น -                         -                         (275,000,000)     -                         

เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 73,662,477        90,868,919        8,630,822          63,657,932        

เงินสดรับจากเงินปันผล 278,944,289      262,140,089      260,849,764      248,992,365      

เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี�ย 1,463,587          296,800             20,576,967        8,413,138          

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,040,408)         -                         (594,821)            -                         

ซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (312,950)            -                         -                         -                         

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,093,927)       (40,194,729)       (6,473,224)         (30,427,865)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 297,448,966      313,111,079      (37,661,211)       322,555,570      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง) 3,525,326          (3,695)                3,142,964          (3,695)                

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร 2,081,750,000   1,635,000,000   2,081,750,000   1,635,000,000   

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร (1,648,750,000)  (1,855,000,000)  (1,648,750,000)  (1,855,000,000)  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 7,000,000          -                         -                         -                         

ชําระคืนหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน -                         (484,183)            -                         (484,183)            

จ่ายเงินปันผล (270,000,000)     (255,000,000)     (270,000,000)     (255,000,000)     

จ่ายดอกเบี�ย (18,398,845)       (13,041,456)       (18,171,969)       (13,040,412)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 155,126,481      (488,529,334)     147,970,995      (488,528,290)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 120,789,937      (5,537,231)         (1,569,203)         (3,850,697)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 24,815,534        30,352,765        8,197,503          12,048,200        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 145,605,471      24,815,534        6,628,300          8,197,503          

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะสั�น (37,826,044) -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั�น 38,895,700 -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย -                         -                         12,112,837        -                         

เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อซื�อเงินลงทุนและเพิ�มทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10) (42,206,146)       -                         (133,049,724)     -                         

เงินสดจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

   จากการลดทุนของบริษัทย่อย (4,037,612)         -                         -                         -                         

เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

   จากการเพิ�มทุนของบริษัทย่อย 24,000,000        -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                         -                         2,186,168          -                         

เงินรับชําระเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย -                         -                         666,700,000      276,820,000      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อยเพิ�มขึ�น -                         -                         (593,600,000)     (244,900,000)     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ�มขึ�น -                         -                         (275,000,000)     -                         

เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 73,662,477        90,868,919        8,630,822          63,657,932        

เงินสดรับจากเงินปันผล 278,944,289      262,140,089      260,849,764      248,992,365      

เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี�ย 1,463,587          296,800             20,576,967        8,413,138          

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,040,408)         -                         (594,821)            -                         

ซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (312,950)            -                         -                         -                         

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,093,927)       (40,194,729)       (6,473,224)         (30,427,865)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 297,448,966      313,111,079      (37,661,211)       322,555,570      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง) 3,525,326          (3,695)                3,142,964          (3,695)                

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร 2,081,750,000   1,635,000,000   2,081,750,000   1,635,000,000   

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร (1,648,750,000)  (1,855,000,000)  (1,648,750,000)  (1,855,000,000)  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 7,000,000          -                         -                         -                         

ชําระคืนหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน -                         (484,183)            -                         (484,183)            

จ่ายเงินปันผล (270,000,000)     (255,000,000)     (270,000,000)     (255,000,000)     

จ่ายดอกเบี�ย (18,398,845)       (13,041,456)       (18,171,969)       (13,040,412)       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 155,126,481      (488,529,334)     147,970,995      (488,528,290)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 120,789,937      (5,537,231)         (1,569,203)         (3,850,697)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 24,815,534        30,352,765        8,197,503          12,048,200        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 145,605,471      24,815,534        6,628,300          8,197,503          

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ส� า ห รั บ ป ี สิ้ น สุ ด วั น ที่  3 1  ธั น ว า ค ม  2 5 5 6

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชน และมีภูมิล�าเนา
ในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
เป็นบรษิทัใหญ่ ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯคอืกจิการปรับปรุงคณุภาพและบรรจุข้าวสารและธรุกจิท่ีเกีย่วข้อง โดย
มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนและเป็นที่ตั้งโรงงานอยู่เลขที่ 88 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
12000 และมีท่ีตั้งโรงงานแห่งท่ี 2 ตั้งอยู่เลขที่ 109/3 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ กม.199 ต.ลาดบัวขาวอ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา 30340

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญติัวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่ริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษา
อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”)ดังต่อไปนี้
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ในระหว่างปีปัจจบุนั มรีายการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในกลุม่บรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

ข) บรษิทัฯน�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมใน
การจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมี
อ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่
บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  
ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยมี
รอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่
ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯและบรษิทัย่อย รายการ
ค้าระหว่างกนัทีม่สีาระส�าคญัได้ถกูตดัออกจากงบการ
เงินรวมนี้แล้ว 
จ)ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ 
จ�านวนก�าไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทั
ย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปน้ี

เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”)ดังตอไปน้ี 

  จัดตั้งข้ึน อัตรารอยละ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน 

   31 ธันวาคม 

2556 

31 ธันวาคม 

2555 

ถือหุนทางตรง   รอยละ รอยละ 

 บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด ใหเชาคลังสินคา ไทย 99.99 99.99 

 บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด 

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

ศูนยอาหาร ไทย 75.00        - 

 บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ไอแลนด จาํกัด  ศูนยอาหาร ไทย 99.98        - 

 บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ซิสเต็ม จํากัด  จําหนายอาหาร ไทย 60.00        - 

ถือหุนทางออม     

ถือหุนโดยบริษัท พีอารจี พืชผล จาํกัด     

 บริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด จัดจําหนายขาวสาร ใหเชาอาคารโรงงาน

และเครื่องจักร 

ไทย 99.99 99.99 

 บริษัท สีมาแพค จํากัด* ผลิตและจัดจําหนายถุงพลาสติก ไทย 49.99 49.99 

ถือหุนโดยบริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด    

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด      จัดจําหนายขาวสาร และพัฒนาผลิตภณัฑ                   

จากขาว 

ไทย 99.99 37.50 

* บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัท สีมาแพค จํากัด ผานทางคณะกรรมการ

ของบริษัทดังกลาว 

 ในระหวางปปจจุบัน มรีายการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคัญในกลุมบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 10 และ 11 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัท

ยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน   

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ

บริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว  

จ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ีไมได

เปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดง

ฐานะการเงินรวม 



34

3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มำตรฐำนกำรบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชแีละแนวปฏบิติัทางบญัชี
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคา

ทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม 

มาตรฐานการบัญชีท่ีเริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังน้ี 

ก.  มาตรฐานการบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชี 

 ฉบับท่ี 12  

 

ภาษีเงินได 

 ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

 ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมดําเนินงาน 

 ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิด             คาเสื่อม

ราคาท่ีตีราคาใหม 

 ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือ

หุน 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตนไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ี ท้ังน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 

เรื่อง ภาษีเงินได กอนวันท่ีมีผลบังคับใช 
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ข. มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูล เ ก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ ท่ี

เก่ียวของกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย ไมหมุนเ วียนท่ี ถือไว เ พ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมลูของขอตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญตอ่
งบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ  

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้

ก) ขายสินค้า รายได้จากการขายสินค้ารับรู ้เมื่อ
บริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัย
ส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผูซ้ือ้แล้ว ราย
ได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสนิค้า
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักส่วนลดแล้ว

ข) รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้
บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน
ค) ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ง) เงินปันผลรับ เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อ
บริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คลอ่งสูง ซึง่ถงึก�าหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดือนนับจากวันที่ไดม้าและไมม่ีข้อจ�ากดัในการเบกิ
ใช้

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

 

 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี

มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ   

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

ก) ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา

ใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีได

สงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

ข) รายไดคาบริการ 

 รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน 

ค) ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

ง) เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งถึง

กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
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4.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนค�านวณ
โดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้
รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ต้นทุนในการซื้อ
ประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เก่ียวข้องกับการซือ้สนิค้านัน้ เช่น ค่าขนส่งหกัด้วย
ส่วนลดและเงินที่ได ้รับคืนจากการซื้อสินค้า 
ต้นทุนของสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า
ประกอบด้วยค่าวตัถดุบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่าย
อ่ืนทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งปันส่วน
ตามเกณฑ์การด�าเนินงานตามปกติ มูลค่าที่จะได้
รบัประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติ
ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเพื่อให้สินค้า
นัน้ส�าเรจ็รปูและค่าใช้จ่ายในการขาย  ค่าเผือ่การ
ลดมลูค่าบนัทกึส�าหรบัสนิค้าเก่าล้าสมยัหรอืเสือ่ม
คุณภาพ

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวในก�าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนและจะบันทกึในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ข) เงนิลงทุนระยะยาวท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น
ความต้องการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป ซึง่
แสดงในราคาทนุสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า(ถ้าม)ี  
ค) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงนิ
รวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 
ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดง
อยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี              
ราคาทุน 
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้
วันท�าการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนีถ้อืพืน้
ฐานจากการค�านวณอัตราผลตอบแทนหรือราคา
จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วแต่กรณี 
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก
ในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับเปล่ียนราคาของ
เงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน
จะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนหรือแสดง
เป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวม
ต้นทนุการท�ารายการ หลงัจากนัน้ บรษัิทฯและบรษัิท
ย่อยจะบนัทกึอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุด้วยราคา
ทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้า
มี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณ
ผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนประเภทที่ดิน
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ�านวนเงนิ
ที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัด
รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคา
ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส ้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

• อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5 - 20 ปี 
• เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 20 ปี
• เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ 3 - 10 ปี
อุปกรณ์ส�านักงาน

• ยานพาหนะ   5 ปี

ค่าเสือ่มราคารวมอยูใ่นการค�านวณผลการด�าเนนิงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส�าหรบัทีด่นิและส่วนปรบัปรงุ
ที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาด
ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใช้หรอืการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอื
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้น
ออกจากบัญชี
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์จ�ากัดอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของ
สนิทรพัย์นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดังกล่าวเมือ่มข้ีอบ่ง
ชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดัง
กล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

4.9 ค่ำควำมนิยม 
บรษิทัฯบนัทกึมลูค่าเริม่แรกของค่าความนิยมในราคาทนุ ซึง่เท่ากบัต้นทนุ
การรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา หาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ 
บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และ
จะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความ
นิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
(หรือกลุ ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก ่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิม่ขึน้จากการรวมกจิการ และบรษิทัฯจะท�าการประเมนิมลูค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ
รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่า
มูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้
ในอนาคต

 
 
 
 
 
4.10  รำยกำรธุรกิจกับบุคคล
หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือ
กิ จ ก า ร ที่ มี อ� า น า จ ค ว บ คุ ม
บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดย
บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข ้องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมซ่ึงท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหาร
ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ

 
4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้เช่ำ
สญัญาระยะยาวเพือ่เช่าสนิทรพัย์โดยท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า 
จะจัดเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจาก
ผู้ให้เช่า) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้
เช่าถอืเป็นสัญญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญา
เช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่เช่า
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4.12  สัญญำเช่ำระยะยำว  -  กรณีที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่ำ
สนิทรพัย์ทีใ่ห้เช่าภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิ
งานแสดงรวมอยู ่ในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้
กับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบัทีบ่รษิทัฯและบรษิทั
ย่อยเป็นเจ้าของ รายได้ค่าเช่ารบัรูด้้วยวธิี
เส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้เช่า

4.13 เงินตรำต่ำงประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลง
ค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ 
วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่
เป ็นตัวเงินซึ่งอยู ่ ในสกุลเงินตราต่าง
ประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 
ก� า ไ รและขาด ทุน ท่ี เ กิ ดจากการ
เปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นได้รวม
อยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ
และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการ
ด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์หรอื

สินทรัพย์อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย
หากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ
ด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู ้
ขาดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุ ติ ธรรมหักต ้นทุน ในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนของงบก�าไร
หรือขาดทุน 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน 
ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของ
พนักงำน

โครงการสมทบเงิน
บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย ่ อ ย และ
พนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิ
ที่พนักงานจ ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ

ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกอง
ทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อย
จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในปีที่ เกิด
รายการ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
บริษัทฯและบริษัทย ่อยมีภาระ
ส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่
พนักงานเ ม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผล
ประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับ
พนักงาน 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยค�านวณหนีส้นิตาม
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนกังาน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู ้ทันทีในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.16 ประมำณกำรหนี้สิน
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชี
เม่ือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี

ก) ภาษเีงนิได้ปัจจบุนั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิ
ได้ตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค�านวณ  จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค�านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่
มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษ ีแต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี 
รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ ทัง้นีบ้รษัิทฯและบรษัิท
ย่อยจะรบัรูสิ้นทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชใีนจ�านวนเท่าที่
มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษัิทฯและบรษัิทย่อยจะมีก�าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีง
พอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรือ่งท่ีมคีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพนิจิและการประมาณการดังกล่าวนีส่้งผลกระทบต่อ
จ�านวนเงินทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตก
ต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญำเช่ำ 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญา
เช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีด
ของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอน
ความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ทีเ่ช่าดงักล่าว
แล้วหรือไม่

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่าย
บริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดย
ค�านงึถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
เป็นต้น

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บรษัิทฯและบรษิทัย่อยจะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิ
ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระส�าคัญและเป็นระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่า
เงินลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัหรอืเป็น
ระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทนุ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่า
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรัพย์
นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายใน
อนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของ อาคารและอุปกรณ์ 
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่า
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ 
ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้อง
ประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะได้รับในอนาคต
จากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการ
ค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้การ
รอตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็น
ต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้
จ�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีป็นจ�านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำม
โครงกำรผลประโยชน์
หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ
นั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน
พนักงาน เป็นต้น
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 1,417,871 185,000 110,000 110,000 

เงินฝากธนาคาร 144,187,600 24,630,534 6,518,300 8,087,503 

รวม 145,605,471 24,815,534 6,628,300 8,197,503 

 เงินฝากธนาคารไดรวมเงินฝากประเภทจายคืนเมือ่ทวงถามและเงินฝากประจํา โดยเงินฝากประเภทจายคนืเมื่อทวงถามมีอัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ตอป (2555: รอยละ 0.625 ตอป) และเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 1.45 - 3.20 ตอ

ป (2555: รอยละ 1.70 ตอป) 

7. ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 861,503 212,250 800,878 212,250 

คางชําระ     

   ไมเกิน 3 เดือน 364,475 1,053,539 364,475 1,053,539 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,225,978 1,265,789 1,165,353 1,265,789 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 123,907,793 199,058,473 119,822,307 192,187,008 

คางชําระ     

   ไมเกิน 3 เดือน 100,992,342 35,373,452 95,356,032 28,725,558 

   3 - 6 เดือน 929,386 735,909 929,386 195,911 

   6 - 12 เดือน 339,006 924,719 339,006 924,719 

   มากกวา 12 เดือน 1,148,084 1,117,682 1,148,084 1,117,681 

รวม 227,316,611 237,210,235 217,594,815 223,150,877 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (1,900,000) (1,600,000) (1,500,000) (1,200,000) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 225,416,611 235,610,235 216,094,815 221,950,877 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 226,642,589 236,876,024 217,260,168 223,216,666 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 727,038 45,484 316,730 2,063,482 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 6,903,399 587,810 3,975,001 585,624 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,630,437 633,294 4,291,731 2,649,106 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 234,273,026 237,509,318 221,551,899 225,865,772 

 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 1,417,871 185,000 110,000 110,000 

เงินฝากธนาคาร 144,187,600 24,630,534 6,518,300 8,087,503 

รวม 145,605,471 24,815,534 6,628,300 8,197,503 

 เงินฝากธนาคารไดรวมเงินฝากประเภทจายคืนเมือ่ทวงถามและเงินฝากประจํา โดยเงินฝากประเภทจายคนืเมื่อทวงถามมีอัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ตอป (2555: รอยละ 0.625 ตอป) และเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 1.45 - 3.20 ตอ

ป (2555: รอยละ 1.70 ตอป) 

7. ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 861,503 212,250 800,878 212,250 

คางชําระ     

   ไมเกิน 3 เดือน 364,475 1,053,539 364,475 1,053,539 

รวมลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,225,978 1,265,789 1,165,353 1,265,789 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 123,907,793 199,058,473 119,822,307 192,187,008 

คางชําระ     

   ไมเกิน 3 เดือน 100,992,342 35,373,452 95,356,032 28,725,558 

   3 - 6 เดือน 929,386 735,909 929,386 195,911 

   6 - 12 เดือน 339,006 924,719 339,006 924,719 

   มากกวา 12 เดือน 1,148,084 1,117,682 1,148,084 1,117,681 

รวม 227,316,611 237,210,235 217,594,815 223,150,877 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (1,900,000) (1,600,000) (1,500,000) (1,200,000) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 225,416,611 235,610,235 216,094,815 221,950,877 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 226,642,589 236,876,024 217,260,168 223,216,666 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 727,038 45,484 316,730 2,063,482 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 6,903,399 587,810 3,975,001 585,624 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,630,437 633,294 4,291,731 2,649,106 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 234,273,026 237,509,318 221,551,899 225,865,772 
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8. สินค้ำคงเหลือ

9. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน

ยอดคงเหลอืนีค้อืเงนิฝากประจ�าซึง่บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้น�าไปค�า้ประกนัหนงัสอืค�า้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร

 

8. สินคาคงเหลือ 

   (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให

เปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 

 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินคาสําเร็จรูป 57,899,014 52,377,886 (2,225,161) (2,232,766) 55,673,853 50,145,120 

วัตถุดิบ 190,473,291 127,828,257 (464,225) (741,173) 190,009,066 127,087,084 

งานระหวางทํา 2,916,699 4,926,291 - - 2,916,699 4,926,291 

วัสดุสิ้นเปลือง 27,024,763 22,497,767 (1,594,000) (2,047,200) 25,430,763 20,450,567 

รวม 278,313,767 207,630,201 (4,283,386) (5,021,139) 274,030,381 202,609,062 

 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให

เปน                มูลคาสุทธิ

ท่ีจะไดรับ 

 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินคาสําเร็จรูป 51,279,155 48,999,578 (1,000,000) (969,585) 50,279,155 48,029,993 

วัตถุดิบ 177,330,096 113,825,255 - - 177,330,096 113,825,255 

วัสดุสิ้นเปลือง 23,854,332 21,781,797 (1,474,000) (1,474,000) 22,380,332 20,307,797 

รวม 252,463,583 184,606,630 (2,474,000) (2,443,585) 249,989,583 182,163,045 

บริษัทฯไดจํานําสินคาคงเหลือมูลคาประมาณ 227 ลานบาท (2555: 161 ลานบาท) เพ่ือเปนหลักประกันวงเงินกูยืมระยะสั้นจาก

ธนาคารแหงหน่ึงตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 16 

9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจําซึ่งบริษัทยอยแหงหน่ึงไดนําไปค้ําประกันหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคาร 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์                    
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จ�ากัด จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จ�านวน 374,997 หุ้น และ 300,000 หุ้น ตาม
ล�าดับ ในราคาหุ้นละ 143.50 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 96.86 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น              
ร้อยละ 75.00 บริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจศูนย์อาหาร

กำรซื้อบริษัทย่อยในระหว่ำงปี

 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

    (หนวย: บาท) 

    เงินปนผลท่ีบริษัทฯ 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน รับระหวางป 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 พันบาท พันบาท รอยละ รอยละ     

บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด 250,000 250,000 99.99 99.99 239,636,680 239,636,680 - - 

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด      

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 50,000 - 75.00 - 84,751,452 - - - 

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด                                

ไอแลนด จํากัด 1,500 - 99.98 - 185,435 - - - 

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ซิสเต็ม 

 จํากัด 60,000 - 60.00 - 36,000,000 - - - 

รวม     360,573,567 239,636,680 - - 

การซ้ือบริษัทยอยในระหวางป 

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด 

เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2556 บริษัทฯไดซื้อหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด                    เอ็น

เตอรเทนเมนท  จํากัด จากบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง จํานวน 374,997 หุน และ 300,000 หุน ตามลําดับ ในราคาหุน

ละ 143.50 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 96.86 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุน              รอยละ 75.00 บริษัท

ดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจศูนยอาหาร 
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ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
บริษัทฯจะวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
และหนีส้นิทีร่บัมา ณ วนัซือ้กจิการ โดยการวดัมลูค่านีก้�าลงั
อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดท�าและจะแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการ
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 3 (ปรับปรุง 2552) 
บรษิทัฯวดัมลูค่าส่วนของผูท้ีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทั
ย่อยด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของผู้ถูกซื้อตาม
สัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมนั้น
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2556 ของบริษัทดังกล่าว มีมติพิเศษอนุมัติลดทุนจด

ทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 90 ล้านบาท เป็น 
50 ล้านบาท โดยการลดจ�านวนหุ้นบุริมสิทธิลง 400,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท ส่วน
หนึ่งเพื่อล้างผลขาดทุนสะสมทั้งจ�านวน ส่วนที่เหลือจะน�า
ไปจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ 
ได้รับเงินสดจากการลดทุนดังกล่าวแล้วเป็นจ�านวนเงิน
ประมาณ 12 ล้านบาท
รายได้และก�าไรของบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จ�ากัด และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการ (วัน
ที่ 1 มีนาคม 2556) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งรวม
อยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจ�านวนเงินประมาณ 
149 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามล�าดับ  

 

ประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีระบุไดของบริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

และบริษัทยอย ณ วันท่ีซื้อ ปรากฏดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 16,916,346 

เงินลงทุนระยะสั้น 43,000,000 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 1,242,881 

สินคาคงเหลือ 1,215,818 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2,598,773 

อุปกรณ - สุทธิ 1,276,119 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 7,966,336 

   รวมสินทรัพย 74,216,273 

  

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 9,877,720 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,550,540 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 3,543,855 

   รวมหน้ีสิน 15,972,115 

รวมสินทรัพยสุทธิ 58,244,158 

  

ตนทุนการรวมธุรกิจ 96,864,289 

หัก: สินทรัพยสุทธิ (58,244,157) 

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 14,561,039 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 53,181,171 

  

กระทบยอดเงินสดสุทธ ิ  

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 96,864,289 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (16,916,346) 

เงินสดจายสุทธิเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 79,947,943 
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บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม โดยบริษัทฯได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท อิน
โนฟู้ด (ไทยแลนด์) จ�ากัด (บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.50) ให้แก่บริษัท ราชสีมาไรซ์ จ�ากัด (ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท พีอาร์จี พืชผล จ�ากัด) จ�านวน 78,748 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
27.76 บาท รวมเป็นเงินจ�านวน 2.19 ล้านบาท และนอกเหนือจากนั้นบริษัท ราชสีมาไรซ์ จ�ากัด ได้ซื้อหุ้นสามัญ
ของบรษิทั อนิโนฟูด้ (ไทยแลนด์) จ�ากัด จากผูถ้อืหุน้อืน่เพิม่เตมิอกีจ�านวน 131,250 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 62.50 
ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 27.76 บาท รวมเป็นเงินจ�านวน 3.64 ล้านบาท ท�าให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวรวมร้อยละ 99.99 ท�าให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และบริษัทฯได้รวม
งบการเงินของบริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จ�ากัด ในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 

 

ประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีระบุไดของบริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด ณ วันท่ีซื้อ ปรากฏดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 556,443 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 362,210 

สินคาคงเหลือ 1,507,854 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 207,467 

อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,227,001 

   รวมสินทรัพย 6,860,975 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 1,265,292 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,905 

   รวมหน้ีสิน 1,271,197 

รวมสินทรัพยสุทธิ 5,589,778 

  

ตนทุนการรวมธุรกิจ 5,829,875 

หัก: สินทรัพยสุทธิ (5,589,778) 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 240,097 

  

กระทบยอดเงินสดสทุธ ิ  

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 5,829,875 

หัก: ตัดรายการระหวางกัน (หมายเหตุ 20) (2,186,168) 

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินรวม 3,643,707 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (556,443) 

เงินสดจายสุทธิเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 3,087,264 

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ไอแลนด  จํากัด 

เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2556 บริษัทฯไดปรับโครงสรางการถือหุนในกลุม โดยบริษัทฯไดซื้อหุนสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ไอ

แลนด  จํากัด (บริษัทยอยถือหุนทางออมผานทางบริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด) จากบริษัท เอ็ม บี เค 

ฟูด แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด จํานวน 14,997 หุน ในราคาหุนละ 12.36 บาท รวมเปนเงินจํานวน 0.18 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน 
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บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์  จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม โดยบริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม บี 
เค ฟู้ด ไอแลนด์  จ�ากัด (บริษัทย่อยถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จ�ากัด) จาก
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด จ�านวน 14,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.36 บาท รวมเป็นเงิน
จ�านวน 0.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จ�ากัด ซึ่งมีทุน
จดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นจ�านวน 9,997 หุ้น มุลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.97
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทดังกล่าว มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 590,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 59 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 350,001 หุ้น ท�าให้สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จ�ากัด ลดลงจากร้อยละ 99.97 เหลือร้อยละ 60.00

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1  รำยละเอียดของบริษัทร่วม

 

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ซิสเต็ม จํากัด 

 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2556 บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมภายใตช่ือ บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ซิสเต็ม จํากัด ซึ่งมีทุนจด

ทะเบียน 1 ลานบาท โดยบริษัทฯ เขาถือหุนของบริษัทดังกลาวเปนจํานวน 9,997 หุน มุลคาหุนละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 

99.97 

 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2556 ของบริษัทดังกลาว มีมติพิเศษอนุมัติเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ลานบาท เปน 60 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 590,000 หุน มูลคาหุน

ละ 100 บาท รวมเปนเงิน 59 ลานบาท บริษัทฯไดซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 350,001 หุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของ

บริษัทฯ ในบริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ซิสเต็ม จํากัด ลดลงจากรอยละ 99.97 เหลือรอยละ 60.00 

11. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

11.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

   (หนวย: บาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

จัดตั้งข้ึน 

ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   รอยละ รอยละ     

บริษัท อินโนฟูด 

(ไทยแลนด) จํากัด 

พัฒนาผลิตภัณฑ 

   จากขาว 

ไทย - 37.50 - 7,874,600 - 2,251,506 

 

   (หนวย: บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

จัดตั้งข้ึน 

ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน 

มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีราคาทุน  

   2556 2555 2556 2555 

   รอยละ รอยละ   

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด พัฒนาผลิตภัณฑ 

   จากขาว 

ไทย - 37.50 - 7,874,600 

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    - (5,623,094) 

     - 2,251,506 

 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษัทฯไดขายหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด ใหกับบริษัท ราชสีมาไรซ 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 
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11.2 ส่วนแบ่งขำดทุนและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บรษิทัฯรบัรูส่้วนแบ่งขาดทนุจากการลงทนุในบรษิทัร่วมในงบการเงนิรวมและรบัรู ้เงนิปันผลรบั
จากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

12. เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เผื่อขำย

 

11.2 สวนแบงขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู             เงินปนผลรับจาก

บริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวมในระหวางป 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯ                                 

รับระหวางป 

 2556 2555 2556 2555 

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด 104,889 764,992 - - 

11.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังน้ี 

     (หนวย: บาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ                              

ณ วันท่ี                     

31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี                        

31 ธันวาคม 2555 

หน้ีสินรวม 

ณ วันท่ี                         

31 ธันวาคม 2555 

รายไดรวมสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี                            

31 ธันวาคม 2555 

ขาดทุนสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี                     

31 ธันวาคม 2555 

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด 21,000,000 7,156,285 1,151,988 5,880,105 2,108,393 

12. เงินลงทุนในบริษัทใหญ - หลักทรัพยเผ่ือขาย 

  (หนวย: บาท) 

  งบการเงินรวม 

  สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินปนผลรบัสําหรับป  

 ลักษณะธุรกิจ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  รอยละ รอยละ     

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)   พัฒนาและใหเชา 26.47 26.47 955,416,356 955,416,356   

   อสังหาริมทรัพย       

บวก: กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการ        

   เปลีย่นแปลงมลูคาเงินลงทุน    6,034,077,064 4,486,403,521   

     6,989,493,420 5,441,819,877 274,587,242 262,106,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 สวนแบงขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู             เงินปนผลรับจาก

บริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวมในระหวางป 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯ                                 

รับระหวางป 

 2556 2555 2556 2555 

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด 104,889 764,992 - - 

11.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังน้ี 

     (หนวย: บาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ                              

ณ วันท่ี                     

31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี                        

31 ธันวาคม 2555 

หน้ีสินรวม 

ณ วันท่ี                         

31 ธันวาคม 2555 

รายไดรวมสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี                            

31 ธันวาคม 2555 

ขาดทุนสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี                     

31 ธันวาคม 2555 

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด 21,000,000 7,156,285 1,151,988 5,880,105 2,108,393 

12. เงินลงทุนในบริษัทใหญ - หลักทรัพยเผ่ือขาย 

  (หนวย: บาท) 

  งบการเงินรวม 

  สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินปนผลรบัสําหรับป  

 ลักษณะธุรกิจ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  รอยละ รอยละ     

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)   พัฒนาและใหเชา 26.47 26.47 955,416,356 955,416,356   

   อสังหาริมทรัพย       

บวก: กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการ        

   เปลีย่นแปลงมลูคาเงินลงทุน    6,034,077,064 4,486,403,521   

     6,989,493,420 5,441,819,877 274,587,242 262,106,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 สวนแบงขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู             เงินปนผลรับจาก

บริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวมในระหวางป 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯ                                 

รับระหวางป 

 2556 2555 2556 2555 

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด 104,889 764,992 - - 

11.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังน้ี 

     (หนวย: บาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ                              

ณ วันท่ี                     

31 ธันวาคม 2555 

สินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี                        

31 ธันวาคม 2555 

หน้ีสินรวม 

ณ วันท่ี                         

31 ธันวาคม 2555 

รายไดรวมสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี                            

31 ธันวาคม 2555 

ขาดทุนสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี                     

31 ธันวาคม 2555 

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด 21,000,000 7,156,285 1,151,988 5,880,105 2,108,393 

12. เงินลงทุนในบริษัทใหญ - หลักทรัพยเผ่ือขาย 

  (หนวย: บาท) 

  งบการเงินรวม 

  สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินปนผลรบัสําหรับป  

 ลักษณะธุรกิจ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  รอยละ รอยละ     

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)   พัฒนาและใหเชา 26.47 26.47 955,416,356 955,416,356   

   อสังหาริมทรัพย       

บวก: กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการ        

   เปลีย่นแปลงมลูคาเงินลงทุน    6,034,077,064 4,486,403,521   

     6,989,493,420 5,441,819,877 274,587,242 262,106,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (หนวย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัสวนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินปนผลรบัสําหรับป 

 ลักษณะธุรกิจ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  รอยละ รอยละ     

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)   พัฒนาและใหเชา 25.14 25.14 907,573,606 907,573,606   

    อสังหาริมทรัพย       

บวก: กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการ        

   เปลีย่นแปลงมลูคาเงินลงทุน    5,731,919,814 4,261,746,271   

     6,639,493,420 5,169,319,877 260,837,242 248,981,004 

เงินลงทุนในบริษัทใหญเปนเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย

และบริษัทฯไมไดจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทใหญเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม ถึงแมวาบริษัทฯลงทุนในบริษัทใหญเกินกวา

รอยละ 20 และมีกรรมการบางทานรวมอยูในคณะกรรมการของบริษัทใหญ เน่ืองจากบริษัทฯไมมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญในการมีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายทางดานการเงินและการดําเนินงานของบริษัทใหญ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯไดจํานําเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทใหญและทําสัญญาหลักประกัน

ประเภท Negative Pledge บนหลักทรัพยดังกลาวรวมจํานวน 34.8 ลานหุน ซึ่งมีมูลคา ณ วันสิ้นงวดเปนจํานวน 4,872 ลาน

บาท (2555: 34.8 ลานหุน มูลคา 3,793 ลานบาท) เพ่ือเปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 16  
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เงินลงทุนในบริษัทใหญ่เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสาร
ทุนในความต้องการของตลาด ซึง่บรษิทัฯถอืเป็นหลกัทรัพย์
เผ่ือขายและบริษัทฯไม่ได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท
ใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ถึงแม้ว่าบริษัทฯลงทุนใน
บรษิทัใหญ่เกนิกว่าร้อยละ 20 และมกีรรมการบางท่านร่วม
อยู่ในคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ เนื่องจากบริษัทฯไม่มี
อทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัในการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิ
ใจในนโยบายทางด้านการเงนิและการด�าเนนิงานของบรษิทั
ใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้จ�าน�าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทใหญ่และท�าสัญญาหลัก
ประกนัประเภท Negative Pledge บนหลกัทรพัย์ดังกล่าว
รวมจ�านวน 34.8 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่า ณ วันสิ้นงวดเป็น
จ�านวน 4,872 ล้านบาท (2555: 34.8 ล้านหุน้ มลูค่า 3,793 
ล้านบาท) เพือ่เป็นหลกัประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิ
กู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 

13. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 แสดงได้ดังนี้

 

13. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

อาคาร                  

ใหเชา รวม ท่ีดิน 

อาคาร                 

ใหเชา รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556:       

ราคาทุน 33,198,631 76,816,871 110,015,502 29,525,466 5,319,476 34,844,942 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (68,241,715) (68,241,715) - (3,872,324) (3,872,324) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 33,198,631 8,575,156 41,773,787 29,525,466 1,447,152 30,972,618 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555:       

ราคาทุน 33,198,631 85,793,157 118,991,788 29,525,466 5,319,476 34,844,942 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (74,224,929) (74,224,929) - (3,665,426) (3,665,426) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 33,198,631 11,568,228 44,766,859 29,525,466 1,654,050 31,179,516 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดง

ไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

มูลคาตามบัญชีตนป 44,766,859 86,661,956 31,179,516 36,566,176 

ซื้ออาคารใหเชา 312,950 - - - 

จําหนายสินทรัพย - ราคาตามบัญชี (1,654,777) (33,077,984) - - 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย - (6,833,244) - (5,179,195) 

คาเสื่อมราคา (1,651,245) (1,983,869) (206,898) (207,465) 

มูลคาตามบัญชีปลายป 41,773,787 44,766,859 30,972,618 31,179,516 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

อาคาร                  

ใหเชา รวม ท่ีดิน 

อาคาร                 

ใหเชา รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556:       

ราคาทุน 33,198,631 76,816,871 110,015,502 29,525,466 5,319,476 34,844,942 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (68,241,715) (68,241,715) - (3,872,324) (3,872,324) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 33,198,631 8,575,156 41,773,787 29,525,466 1,447,152 30,972,618 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555:       

ราคาทุน 33,198,631 85,793,157 118,991,788 29,525,466 5,319,476 34,844,942 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (74,224,929) (74,224,929) - (3,665,426) (3,665,426) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 33,198,631 11,568,228 44,766,859 29,525,466 1,654,050 31,179,516 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดง

ไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

มูลคาตามบัญชีตนป 44,766,859 86,661,956 31,179,516 36,566,176 

ซื้ออาคารใหเชา 312,950 - - - 

จําหนายสินทรัพย - ราคาตามบัญชี (1,654,777) (33,077,984) - - 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย - (6,833,244) - (5,179,195) 

คาเสื่อมราคา (1,651,245) (1,983,869) (206,898) (207,465) 

มูลคาตามบัญชีปลายป 41,773,787 44,766,859 30,972,618 31,179,516 
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

มลูค่ายตุธิรรมดงักล่าวประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดส�าหรบัทีด่นิว่างเปล่า
ในงบการเงินรวม มูลค่า 316 ล้านบาท วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) ส�าหรับที่ดินให้เช่าในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 33 ล้านบาท และวิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุนส�าหรับอาคารให้เช่าจ�านวน 46 
ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 4 ล้านบาท)

14. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

 

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ท่ีดิน 315,731,000 315,731,000 32,880,000 32,880,000 

อาคารใหเชา 45,921,250 45,921,250 3,654,000 3,654,000 

รวม 361,652,250 361,652,250 36,534,000 36,534,000 

มูลคายุติธรรมดังกลาวประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับท่ีดินวางเปลาในงบการเงิน

รวม มูลคา 316 ลานบาท วิธีพิจารณารายได (Income Approach) สําหรับท่ีดินใหเชาในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 33 

ลานบาท และวิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุนสําหรับอาคารใหเชาจํานวน 46 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 4 ลาน

บาท) 

 

 

 

 

 

 

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

    เครื่องตกแตง   

   เครื่องจักร อุปกรณ สินทรัพย  

 ท่ีดินและสวน อาคารและ และอุปกรณ สํานักงานและ ระหวาง  

 ปรับปรุงท่ีดิน สิ่งปลูกสราง โรงงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2556 107,278,388 378,981,771 425,765,181 72,337,291 18,686,463 1,003,049,094 

เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษัทยอย - 2,131,845 10,508,062 48,961,013 - 61,600,920 

ซื้อเพ่ิม - - 21,622,057 5,230,160 7,241,710 34,093,927 

จําหนาย - (145,829,212) (220,386,766) (10,400,510) - (376,616,488) 

โอนเขา/(โอนออก) - 933,570 21,627,914 3,589 (22,565,073) - 

31 ธันวาคม 2556 107,278,388 236,217,974 259,136,448 116,131,543 3,363,100 722,127,453 

คาเสื่อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2556 - 225,225,875 358,984,493 57,997,250 - 642,207,618 

เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษัทยอย - 555,039 7,908,430 47,641,219 - 56,104,688 

คาเสื่อมราคาสําหรบังวด - 11,657,148 12,300,390 4,825,621 - 28,783,159 

คาเสื่อมราคาสวนท่ีจําหนาย - (79,734,100) (211,990,712) (10,381,560) - (302,106,372) 

31 ธันวาคม 2556 - 157,703,962 167,202,601 100,082,530 - 424,989,093 

คาเผ่ือการดอยคา       

1 มกราคม 2556 - 9,150,159 - - - 9,150,159 

ลดลงระหวางป - (9,150,159) - - - (9,150,159) 

31 ธันวาคม 2556 - - - - - - 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี       

31 ธันวาคม 2556 107,278,388 78,514,012 91,933,847 16,049,013 3,363,100 297,138,360 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด       

2556 (23 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลติ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 28,783,159 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
    เครื่องตกแตง   
   เครื่องจักร อุปกรณ สินทรัพย  
 ท่ีดินและสวน อาคารและ และอุปกรณ สํานักงานและ ระหวาง  

 ปรับปรุงท่ีดิน สิ่งปลูกสราง โรงงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2555 102,099,192 407,652,172 709,317,694 75,994,435 11,857,031 1,306,920,524 
ซื้อเพ่ิม - 585,186 9,273,708 3,938,697 28,856,444 42,654,035 
จําหนาย - (36,628,070) (307,013,068) (12,201,478) - (355,842,616) 
โอนเขา/(โอนออก) - 3,234,528 14,186,847 4,605,637 (22,027,012) - 

โอนมาจากอสังหาริมทรัพย
เพ่ือการลงทุน 5,179,196 4,137,955 - - - 9,317,151 

31 ธันวาคม 2555 107,278,388 378,981,771 425,765,181 72,337,291 18,686,463 1,003,049,094 
คาเสื่อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2555 - 238,041,900 637,215,580 65,454,116 - 940,711,596 
คาเสื่อมราคาสําหรบัป - 18,525,596 25,344,693 4,072,099 - 47,942,388 
คาเสื่อมราคาสวนท่ีจําหนาย - (33,825,528) (303,575,780) (11,528,965) - (348,930,273) 

โอนมาจากอสังหาริมทรัพย                       
เพ่ือการลงทุน - 2,483,907 - - - 2,483,907 

31 ธันวาคม 2555 - 225,225,875 358,984,493 57,997,250 - 642,207,618 
คาเผ่ือการดอยคา       

1 มกราคม 2555 689,756 - - - - 689,756 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวางป (689,756) 9,150,159 - - - 8,460,403 

31 ธันวาคม 2555 - 9,150,159 - - - 9,150,159 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี       

31 ธันวาคม 2555 107,278,388 144,605,737 66,780,688 14,340,041 18,686,463 351,691,317 

คาเสื่อมราคาสําหรับป       
2555 (20 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลติ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)  47,942,388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เครื่องตกแตง   
 ท่ีดินและ  เครื่องจักรและ อุปกรณ สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ สํานักงานและ ระหวาง  
 ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง โรงงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2556 77,792,921 140,150,792 79,152,067 61,714,009 18,295,736 377,105,525 
ซื้อเพ่ิม - - 2,531,001 338,318 3,603,905 6,473,224 
จําหนาย - (11,183,427) (1,718,737) (9,734,189) - (22,636,353) 
โอนเขา/(โอนออก) - - 21,489,838 3,589 (21,493,427) - 
31 ธันวาคม 2556 77,792,921 128,967,365 101,454,169 52,321,727 406,214 360,942,396 

คาเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2556 - 74,664,373 38,513,264 49,326,457 - 162,504,094 
คาเสื่อมราคาสําหรบังวด - 6,656,020 7,707,395 3,404,220 - 17,767,635 
คาเสื่อมราคาสวนท่ีจําหนาย - (11,005,824) (1,717,897) (9,721,933) - (22,445,654) 
31 ธันวาคม 2556 - 70,314,569 44,502,762 43,008,744 - 157,826,075 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี       
31 ธันวาคม 2556 77,792,921 58,652,796 56,951,407 9,312,983 406,214 203,116,321 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด       
2556 (12 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลติ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 17,767,635 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีอาคาร เครือ่งจกัรและอุปกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่ม
ราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์
ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน 268 ล้านบาท (2555: 225 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 63 ล้านบาท (2555: 
69 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีอาคารและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบ
การเงินรวมเป็นจ�านวนเงิน 66 ล้านบาท เป็นส่วนที่หยุดใช้งานซึ่งได้จ�าหน่ายออกไปในระหว่างปีปัจจุบัน

 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เครื่องตกแตง   

 ท่ีดินและ  เครื่องจักรและ อุปกรณ สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ สํานักงานและ ระหวาง  

 ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง โรงงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2555 72,613,726 172,959,138 255,906,128 66,253,114 8,489,732 576,221,838 

ซื้อเพ่ิม - 585,186 1,412,260 2,645,507 28,263,888 32,906,841 

จําหนาย - (36,628,060) (188,977,658) (11,596,631) - (237,202,349) 

โอนเขา/(โอนออก) 5,179,195 3,234,528 10,811,337 4,412,019 (18,457,884) 5,179,195 

31 ธันวาคม 2555 77,792,921 140,150,792 79,152,067 61,714,009 18,295,736 377,105,525 

คาเสื่อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2555 - 101,688,625 218,407,657 56,725,971 - 376,822,253 

คาเสื่อมราคาสําหรบัป - 6,801,266 6,255,520 3,525,783 - 16,582,569 

คาเสื่อมราคาสวนท่ีจําหนาย - (33,825,518) (186,149,913) (10,925,297) - (230,900,728) 

31 ธันวาคม 2555 - 74,664,373 38,513,264 49,326,457 - 162,504,094 

คาเผ่ือการดอยคา       

1 มกราคม 2555 689,756 - - - - 689,756 

ลดลงระหวางป (689,756) - - - - (689,756) 

31 ธันวาคม 2555 - - - - - - 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี       

31 ธันวาคม 2555 77,792,921 65,486,419 40,638,803 12,387,552 18,295,736 214,601,431 

คาเสื่อมราคาสําหรับป       

2555 (11 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลติ สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 16,582,569 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคา

หมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน

เงิน 268 ลานบาท (2555: 225 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 63 ลานบาท (2555: 69 ลานบาท)) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีอาคารและอุปกรณโรงไฟฟาท่ีมีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมเปน

จํานวนเงิน 66 ลานบาท เปนสวนท่ีหยุดใชงานซึ่งไดจําหนายออกไปในระหวางปปจจุบัน 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์มีรายละเอียดดังนี้

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค�้าประกันโดยการจ�าน�าสินค้าคงเหลือและ
หลักทรัพย์จดทะเบียน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8 และ 12

 

15. สินทรัพยไมมีตัวตน - คอมพิวเตอรซอฟทแวร 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนคอมพิวเตอรซอฟทแวรมีรายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ราคาทุน 11,734,535 9,861,711 10,456,532 9,861,711 

คาตัดจําหนายสะสม 5,428,971 3,649,182 4,683,428 3,649,182 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 6,305,564 6,212,529 5,773,104 6,212,529 

คาตัดจําหนายท่ีรวมอยูในกําไร  หรือ

ขาดทุนสําหรับป 1,120,801 988,873 1,034,246 988,873 

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2556 และ 2555 แสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

มูลคาตามบัญชีตนป 6,212,529 7,201,402 6,212,529 7,201,402 

เพ่ิมจากการลงทุนในบริษัทยอย 173,428 - - - 

ซื้อคอมพิวเตอรซอฟทแวร 1,040,408 - 594,821 - 

คาตัดจําหนาย (1,120,801) (988,873) (1,034,246) (988,873) 

มูลคาตามบัญชีปลายป 6,305,564 6,212,529 5,773,104 6,212,529 

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

   (หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป)     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.425 - 3,525,326 - 3,142,964 - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 2.64 - 2.65 2.98 - 3.05 773,000,000 340,000,000 773,000,000 340,000,000 

รวม   776,525,326 340,000,000 776,142,964 340,000,000 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยการจํานําสินคาคงเหลือและหลักทรัพยจด

ทะเบียน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 8 และ 12 

 

15. สินทรัพยไมมีตัวตน - คอมพิวเตอรซอฟทแวร 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนคอมพิวเตอรซอฟทแวรมีรายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ราคาทุน 11,734,535 9,861,711 10,456,532 9,861,711 

คาตัดจําหนายสะสม 5,428,971 3,649,182 4,683,428 3,649,182 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 6,305,564 6,212,529 5,773,104 6,212,529 

คาตัดจําหนายท่ีรวมอยูในกําไร  หรือ

ขาดทุนสําหรับป 1,120,801 988,873 1,034,246 988,873 

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2556 และ 2555 แสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

มูลคาตามบัญชีตนป 6,212,529 7,201,402 6,212,529 7,201,402 

เพ่ิมจากการลงทุนในบริษัทยอย 173,428 - - - 

ซื้อคอมพิวเตอรซอฟทแวร 1,040,408 - 594,821 - 

คาตัดจําหนาย (1,120,801) (988,873) (1,034,246) (988,873) 

มูลคาตามบัญชีปลายป 6,305,564 6,212,529 5,773,104 6,212,529 

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

   (หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป)     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.425 - 3,525,326 - 3,142,964 - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 2.64 - 2.65 2.98 - 3.05 773,000,000 340,000,000 773,000,000 340,000,000 

รวม   776,525,326 340,000,000 776,142,964 340,000,000 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยการจํานําสินคาคงเหลือและหลักทรัพยจด

ทะเบียน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 8 และ 12 
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17. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

18. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงาน แสดงได้ดงันี้

 

17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  - 92,720 11,564,977 33,565,168 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 49,138,541 51,611,808 14,957,168 13,424,024 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,945,233 8,223 1,437,547 1,827,690 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 1,032,385 - - - 

คาใชจายคางจาย 23,385,966 18,109,175 17,194,533 16,390,009 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 75,502,125 69,821,926 45,154,225 65,206,891 

18. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน            แสดงไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือตนป 16,947,313 7,985,202 13,878,347 7,152,968 

เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษัทยอย 177,126 - - - 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  1,434,626 476,841 1,129,897 426,835 

ตนทุนดอกเบ้ีย 684,151 303,566 554,308 270,275 

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (72,000) (800,000) (72,000) (800,000) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก                            

คณิตศาสตรประกันภัย - 10,898,107 - 8,565,884 

ผลกําไรจากการลดขนาดโครงการลง - (1,916,403) - (1,737,615) 

ยอดคงเหลือปลายป 19,171,216 16,947,313 15,490,552 13,878,347 

 

 

17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  - 92,720 11,564,977 33,565,168 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 49,138,541 51,611,808 14,957,168 13,424,024 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,945,233 8,223 1,437,547 1,827,690 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 1,032,385 - - - 

คาใชจายคางจาย 23,385,966 18,109,175 17,194,533 16,390,009 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 75,502,125 69,821,926 45,154,225 65,206,891 

18. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน            แสดงไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือตนป 16,947,313 7,985,202 13,878,347 7,152,968 

เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษัทยอย 177,126 - - - 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  1,434,626 476,841 1,129,897 426,835 

ตนทุนดอกเบ้ีย 684,151 303,566 554,308 270,275 

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (72,000) (800,000) (72,000) (800,000) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก                            

คณิตศาสตรประกันภัย - 10,898,107 - 8,565,884 

ผลกําไรจากการลดขนาดโครงการลง - (1,916,403) - (1,737,615) 

ยอดคงเหลือปลายป 19,171,216 16,947,313 15,490,552 13,878,347 
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 คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงดังน้ี 

   (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตนทุนบริการในปจจุบัน 1,434,626 476,841 1,129,897 426,835 

ตนทุนดอกเบ้ีย 684,151 303,566 554,308 270,275 

รวมคาใชจายท่ีรับรูในสวนของ                 

กําไรหรือขาดทุน 2,118,777 780,407 1,684,205 697,110 

คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปน้ี

ในสวนของกําไรหรือขาดทุน     

ตนทุนขาย 464,490 276,562 338,211 273,870 

คาใชจายในการขาย 107,476 57,348 105,954 57,348 

คาใชจายในการบริหาร 1,546,811 446,497 1,240,040 365,892 

 2,118,777 780,407 1,684,205 697,110 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีรับรูในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนประมาณ 10.9 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.6 ลานบาท)  

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 

อัตราคิดลด 4 4 

อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  4 - 7 4 - 7 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ข้ึนกับชวงอายุ) 0 - 10 0 - 10 

 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2556 19,171,216 15,490,552 

ป 2555 16,974,313 13,878,347 

ป 2554 7,985,202 7,152,968 

19. ภาษีเงินได 

บริษัทฯและบริษัทยอยบางแหงไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เน่ืองจาก

บริษัทฯ และบริษัทยอยบางแหง มีผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปกอน 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังน้ี 
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19. ภำษีเงินได้

บริษัทฯและบริษัทย่อยบางแห่งไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่ง มีผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปีก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 4,343,118 - - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด                     

ผลแตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผล

แตกตางช่ัวคราว (409,355) 387,199 (322,441) 368,101 

คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 3,933,763 387,199 (322,441) 368,101 

จํานวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

และ 2555 แสดงไดดังน้ี  

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับกําไรท่ียังไม

เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 309,534,709 207,188,555 294,034,709 196,813,555 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - (2,179,621) - (1,713,177) 

 309,534,709 205,008,934 294,034,709 195,100,378 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใชสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิตบุิคคล 296,761,014 222,095,534 273,630,640 252,794,914 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20 รอยละ 23 รอยละ 20 รอยละ 23 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิตบุิคคลคณูอัตรา

ภาษี 59,352,203 51,081,973 54,726,128 58,142,830 

ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายท่ี     

ไมสามารถนํามาหักภาษีและรายได     

ท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได (55,418,440) (50,694,774) (55,048,569) (57,774,729) 

คาใชจายภาษีเงินไดท่ีอยูในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 3,933,763 387,199 (322,441) 368,101 

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3,834,243 3,389,462 3,098,111 2,775,669 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง มูลคาเงิน

ลงทุน 1,190,633,963 881,099,254 1,146,383,963 852,349,254 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ30 เปน รอยละ 23 ในป 

2555 และเปนรอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสําหรับป 2555-2557 บริษัทฯไดสะทอนผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามท่ีแสดงไวขางตนแลว  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชเปนจํานวนเงินประมาณ 109 ลานบาท 

(2555: 122 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 54 ลานบาท (2555: 77 ลานบาท)) บริษัทฯและบริษัทยอยไมไดบันทึก

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาอาจไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอท่ีจะ

นําขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนไดกอนวันหมดอายุ 
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20. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 

20. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลาน้ัน ซึ่ง

เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2556 2555 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญของ
กลุมบริษัท 

     

ขายสินคา 1,324,479 1,410,506 1,324,479 1,410,506 ราคาตลาดหรือราคาท่ีใกลเคียงกับ
ราคาตลาด 

เงินปนผลรับ 274,587,242 262,106,003 260,837,242 248,981,004 อัตราตามท่ีประกาศจาย 
จายคาเชาจายลวงหนา 260,000,000 - - - ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

ขายสินคา - - 431,440 - ราคาตลาดหรือราคาท่ีใกลเคียงกับ
ราคาตลาด 

รายไดคาเชา - - 1,435,503 1,355,323 ราคาตามสญัญา 
รายไดคาบริการ  - 876,495 672,424 ราคาตามสญัญา 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หมายเหตุ 10) 
- - 185,435 - ราคาตามสญัญา 

จําหนายเงินลงทุนในบริษัท
รวม (หมายเหตุ 10) 

- - 2,186,168 - ราคาตามสญัญา 

ซือ้วัตถุดิบ - - 1,402,198,788 346,338,066 ราคาทุนบวกสวนเพ่ิม  
คาเชาจาย - - 3,553,772 4,531,495 ราคาตามสญัญาท่ีอางอิงจากราคา

ท่ีเคยใหบุคคลภายนอกเชา 
คาบริการจาย - - - 3,493,454 ราคาท่ีคิดกับบุคคลภายนอก          

และราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 19,957,571 8,164,353 อัตรา MLR ของธนาคารพาณิชย

แหงหน่ึง 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคา - 204,590 - 204,590 ราคาตลาดหรือราคาท่ีใกลเคียงกับ
ราคาตลาด 

รายไดคาเชา 6,000 24,000 6,000 24,000 ราคาตามสญัญา 
รายไดคาบริการ 90,000 511,181 90,000 361,870 ราคาตามสญัญา 
ซื้อสินคาสาํเร็จรูป 891,954 1,905,682 891,954 1,905,682 ราคาตลาดหรือราคาท่ีใกลเคียงกับ

ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ขายสินคา 990,189 774,330 990,189 774,330 ราคาตลาดหรือราคาท่ี                  
ใกลเคียงกับราคาตลาด 

รายไดคาบริการ 60,660 237,027 - 176,367 อัตราท่ีใกลเคยีงทุน 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หมายเหตุ 10) 
96,864,289 - 96,864,289 - ราคาตามสญัญา 

เงินปนผลรับ 37,569 34,086 12,523 11,362 อัตราตามท่ีประกาศจาย 
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7) 

 บริษัทใหญ 1,710,834 1,175,089 933,920 1,175,089 

 บริษัทยอย - - 316,730 2,033,163 

 บริษัทรวม - 32,569 - 32,569 

 บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บริษัทภายใตการ

  ควบคุมเดยีวกัน) 242,182 103,615 231,433 88,450 

รวม 1,953,016 1,311,273 1,482,083 3,329,271 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 17) 

 บริษัทใหญ 1,837,667 - - - 

 บริษัทยอย - - 13,002,524 35,291,915 

 บริษัทรวม - 100,943 - 100,943 

 บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บริษัทภายใตการ

  ควบคุมเดยีวกัน) 107,566 - - - 

รวม 1,945,233 100,943 13,002,524 35,392,858 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะสั้นระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการ

เคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 31 ธันวาคม ในระหวางป 31 ธันวาคม 

 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2556 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย     

 บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด  84,730,000 593,600,000 (666,700,000) 11,630,000 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ของธนาคาร

พาณิชยในประเทศแหงหน่ึง 

 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7) 

 บริษัทใหญ 1,710,834 1,175,089 933,920 1,175,089 

 บริษัทยอย - - 316,730 2,033,163 

 บริษัทรวม - 32,569 - 32,569 

 บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บริษัทภายใตการ

  ควบคุมเดยีวกัน) 242,182 103,615 231,433 88,450 

รวม 1,953,016 1,311,273 1,482,083 3,329,271 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 17) 

 บริษัทใหญ 1,837,667 - - - 

 บริษัทยอย - - 13,002,524 35,291,915 

 บริษัทรวม - 100,943 - 100,943 

 บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (บริษัทภายใตการ

  ควบคุมเดยีวกัน) 107,566 - - - 

รวม 1,945,233 100,943 13,002,524 35,392,858 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะสั้นระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการ

เคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 31 ธันวาคม ในระหวางป 31 ธันวาคม 

 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2556 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย     

 บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด  84,730,000 593,600,000 (666,700,000) 11,630,000 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ของธนาคาร

พาณิชยในประเทศแหงหน่ึง 
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เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะยาวระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการ

เคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ   ยอดคงเหลือ ณ 

 31 ธันวาคม ในระหวางป 31 ธันวาคม 

 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2556 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย     

 บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ไอแลนด จํากัด  - 275,000,000 - 275,000,000 

 เงินใหกูยืมแกบริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ไอแลนด จํากัด มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ของธนาคาร

พาณิชยในประเทศแหงหน่ึง อยางไรก็ตาม บริษัทฯคาดวาอาจจะมีการตออายุเงินใหกูยืมทําใหอาจจะไดรับชําระคืนเงินให

กูยืมดังกลาวภายในระยะเวลามากกวาหน่ึงป บริษัทฯจึงจัดประเภทเงินใหกูยืมดงักลาวเปนสนิทรัพยไมหมนุเวียนภายใตหัวขอ 

“เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกันจํานวน 7 ลานบาท เปนเงินกูยืมจากกรรมการของบริษัท สีมาแพค จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทยอยของบริษัทฯ และมีกําหนดจายชําระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชยในประเทศแหง

หน่ึง 

คาเชาจายลวงหนา 

เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2556 บริษัท เอ็ม บี เค ฟูดไอแลนด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาเชาสถานท่ี

ระยะยาว สัญญาเชาอุปกรณงานระบบประกอบอาคารระยะยาว และสัญญาสงเสริมและพัฒนาสถานท่ีระยะยาว กับบริษัท 

เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) มีกําหนดระยะเวลา 20 ป (ตั้งแตวันท่ี 21 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 20 เมษายน 2576) ตามสัญญา

ดังกลาว บริษัทยอยตองจายคาเชาลวงหนาตลอดอายุของสัญญาเปนจํานวนเงินรวม 260 ลานบาทในวันเริ่มตนของสัญญา 

บริษัทยอยไดจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายตาม

วิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแก

กรรมการและผูบริหารดังตอไปน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

ผลประโยชนระยะสั้น 14,778,048 15,398,701 

ผลประโยชนระยะยาวเมื่อเกษียณอาย ุ 499,280 228,106 

รวม 15,277,328 15,626,807 

21. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง

น้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

22. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของ

พนักงาน 106,321,854 94,496,528 67,324,355 72,707,725 

เงินชดเชยสัญญาวาจาง - 9,519,475 - 7,989,451 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 31,554,700 50,934,883 19,008,779 17,778,907 

คาขนสง 50,161,939 48,935,720 48,627,198 47,849,577 

คานายหนาและคาสงเสริมการขาย 61,066,998 63,949,674 60,807,681 63,696,539 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,606,883 5,558,356 3,981,274 3,806,473 

คาพลังงาน 26,571,412 17,478,685 10,856,195 11,294,973 

คาเชาจาย 20,067,546 5,444,583 8,012,250 9,804,625 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,727,266,653 1,526,374,998 1,662,015,136 1,450,674,862 

การเปลีย่นแปลงในสินคาสําเร็จรปู                                                     

และงานระหวางทํา (เพ่ิมข้ึน) (3,511,536) 110,166,117 (2,279,577) 109,474,360 

23. กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวย

จํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จ�ากัด มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR 
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯคาดว่าอาจจะมีการต่ออายุเงินให้กู้ยืมท�าให้
อาจจะได้รบัช�าระคืนเงนิให้กู้ยมืดงักล่าวภายในระยะเวลามากกว่าหนึง่ปี บรษิทัฯจึงจดัประเภทเงนิให้กูย้มืดงั
กล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนภายใต้หัวข้อ “เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจ�านวน 7 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษัท สีมาแพค 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีก�าหนดจ่ายช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ดไอแลนด์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามใน
สัญญาเช่าสถานที่ระยะยาว สัญญาเช่าอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคารระยะยาว และสัญญาส่งเสริมและ
พัฒนาสถานที่ระยะยาว กับบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) มีก�าหนดระยะเวลา 20 ปี (ตั้งแต่วันที่ 21 
เมษายน 2556 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2576) ตามสัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายุ
ของสญัญาเป็นจ�านวนเงนิรวม 260 ล้านบาทในวนัเริม่ต้นของสญัญา บรษิทัย่อยได้จดัประเภทสญัญาเช่าเป็น
สัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน
ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
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21. ส�ำรองตำมกฎหมำย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองน้ีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแก

กรรมการและผูบริหารดังตอไปน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

ผลประโยชนระยะสั้น 14,778,048 15,398,701 

ผลประโยชนระยะยาวเมื่อเกษียณอาย ุ 499,280 228,106 

รวม 15,277,328 15,626,807 

21. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง

น้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

22. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของ

พนักงาน 106,321,854 94,496,528 67,324,355 72,707,725 

เงินชดเชยสัญญาวาจาง - 9,519,475 - 7,989,451 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 31,554,700 50,934,883 19,008,779 17,778,907 

คาขนสง 50,161,939 48,935,720 48,627,198 47,849,577 

คานายหนาและคาสงเสริมการขาย 61,066,998 63,949,674 60,807,681 63,696,539 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 6,606,883 5,558,356 3,981,274 3,806,473 

คาพลังงาน 26,571,412 17,478,685 10,856,195 11,294,973 

คาเชาจาย 20,067,546 5,444,583 8,012,250 9,804,625 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,727,266,653 1,526,374,998 1,662,015,136 1,450,674,862 

การเปลีย่นแปลงในสินคาสําเร็จรปู                                                     

และงานระหวางทํา (เพ่ิมข้ึน) (3,511,536) 110,166,117 (2,279,577) 109,474,360 

23. กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวย

จํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

23. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับ
รายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสูงสุด
ด้านการด�าเนนิงานได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน
เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัฯและบรษิทั
ย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ส่วนงานที่รายงานท้ังสิ้น 3 ส่วนงานหลักคือ (1) 
ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร (2) ผลิตและ
จ�าหน่ายถุงพลาสติก และ (3) ศูนย์อาหาร
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนิน
งานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจากกนัเพือ่วตัถปุระสงค์ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือ
ขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซ่ึงวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือ
ขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรพัย์รวมในงบการ
เงิน 
การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ี
รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
ส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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40 

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมศิาสตร  

รายไดจากลูกคาภายนอกกําหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา 

(หนวย: บาท) 

 2556 2555 

รายไดจากลูกคาภายนอก    

ประเทศไทย         1,894,218,724 1,641,640,549 

อเมริกา/แคนาดา 110,618,239 98,862,020 

ยุโรป 107,445,175 93,534,875 

เอเชียแปซิฟก 76,050,479 75,791,084 

รวม 2,188,332,617 1,909,828,528 

ขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ 

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสองราย เปนจํานวนเงินประมาณ 573 ลานบาท ซึ่งมา

จากสวนงานปรับปรุงคุณภาพและบรรจุขาวสาร (2555: 539 ลานบาท) 

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย

บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหาร

โดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบวา

ดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท 

(2555: 3 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ลานบาท (2555: 2 ลานบาท)) 

25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานต้องจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงนิเดอืน 
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพนีบ้รหิารโดย บรษิทัหลักทรพัย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนกังาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯและบริษัท
ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท (2555: 3 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 
ล้านบาท (2555: 2 ล้านบาท))

26. เงินปันผล

41 

26. เงินปนผล 

(หนวย: บาท) 

   เงินปนผลจาย 

 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

เงินปนผลจากกําไรสําหรับงวดสิ้นสุด ท่ีประชุมผูถือหุนสามญัประจําป   

   วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 วันท่ี  12 เมษายน 2555 135,000,000 2.25 

เงินปนผลระหวางกาล สําหรับงวดหกเดือน                   

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                    

เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2555 120,000,000 2.00 

  255,000,000  

เงินปนผลจากกําไรสําหรับปสิ้นสุด ท่ีประชุมผูถือหุนสามญัประจําป   

   วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 วันท่ี  17 เมษายน 2556 135,000,000 2.25 

เงินปนผลระหวางกาล สําหรับงวดหกเดือน                   

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                    

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2556 135,000,000 2.25 

  270,000,000  

27. ภาระผูกพันและการคํ้าประกัน 

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยสองแหงมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 1 ลานบาท ท่ีเก่ียวของกับงานจางออกแบบ

ตกแตงและปรับปรุงพ้ืนท่ี และงานระบบคอมพิวเตอร 

27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

 บริษัทยอยสองแหงไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร และอุปกรณ อายุของสัญญามี

ระยะเวลา 3 และ 20 ป  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยดังกลาว มีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ี

บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 (ลานบาท) 

จายชําระ  

ภายใน 1 ป 33 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 69 

มากกวา 5 ป 147 
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27. ภำระผูกพันและกำรค�้ำประกัน

27.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยสองแห่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับงาน
จ้างออกแบบตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่ และงานระบบคอมพิวเตอร์

27.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
บรษัิทย่อยสองแห่งได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าพืน้ทีใ่นอาคาร และอปุกรณ์ อายขุอง
สัญญามีระยะเวลา 3 และ 20 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยดังกล่าว มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญา
เช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
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26. เงินปนผล 
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เงินปนผลระหวางกาล สําหรับงวดหกเดือน                   

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                    

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2556 135,000,000 2.25 

  270,000,000  

27. ภาระผูกพันและการคํ้าประกัน 

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยสองแหงมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 1 ลานบาท ท่ีเก่ียวของกับงานจางออกแบบ

ตกแตงและปรับปรุงพ้ืนท่ี และงานระบบคอมพิวเตอร 

27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

 บริษัทยอยสองแหงไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร และอุปกรณ อายุของสัญญามี

ระยะเวลา 3 และ 20 ป  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยดังกลาว มีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานท่ี

บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 (ลานบาท) 

จายชําระ  

ภายใน 1 ป 33 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 69 

มากกวา 5 ป 147 

27.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำให้บริกำรระยะยำว
บรษัิทย่อยแห่งหนึง่ได้ท�าสญัญาค่าสทิธแิละสญัญาการรบัความช่วยเหลอืทางเทคนคิกบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้า การอบรมและให้ข้อมูลสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารโดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาค่าสิทธิบริษัทฯต้องจ่ายค่าสิทธิตามอัตราที่ระบุในสัญญา

27.4 กำรค�้ำประกัน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมหีนงัสอืค�า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯและ
บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวน 10 ล้านบาท (2555: 10 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ล้านบาท 
(2555: 10 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสัญญาซื้อ
ขายข้าวสารโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก ปี 2555/2556 ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาการประกันการส่งออกจ�านวน 27 ล้านบาท

28. เครื่องมือทำงกำรเงิน

28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและ
บรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงินดังกล่าว และมนีโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม 
ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะ
สม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สิน
เชื่อ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและ
บรษัิทย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตามบญัชขีองลกูหนีก้ารค้าทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงินและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบก�าหนด (หากวัน
ที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

1 

 

(หนวย: บาท)  

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

  อัตราดอกเบ้ีย   

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 - 10 ป ราคาตลาด รวม ดอกเบ้ีย 

     รอยละตอป 

สินทรัพยทางการเงิน      

รายการเทียบเทาเงินสด (ไมรวมเงินสด) 53,724,844 - 90,462,756 144,187,600 0.50 - 3.20 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 511,000 - - 511,000 1.45 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - 3,525,326 3,525,326 7.425 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 773,000,000 - - 773,000,000 2.64 - 2.65 

 (หนวย: บาท)  

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

  อัตราดอกเบ้ีย   

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 - 10 ป ราคาตลาด รวม ดอกเบ้ีย 

     รอยละตอป 

สินทรัพยทางการเงิน      

รายการเทียบเทาเงินสด (ไมรวมเงินสด) 704,664 - 23,925,870 24,630,534 0.625 - 1.70 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 511,000 - - 511,000 1.70 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 340,000,000 - - 340,000,000 2.98 - 3.05 
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ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บรษัิทฯมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นอนัเกีย่วเนือ่งจากรายการค้าเป็นเงนิตราต่างประเทศบรษิทัฯ
ได้ ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี้

44 

(หนวย: บาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

  อัตราดอกเบ้ีย   

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 - 10 ป ราคาตลาด รวม ดอกเบ้ีย 

     รอยละตอป 

สินทรัพยทางการเงิน      

รายการเทียบเทาเงินสด (ไมรวมเงินสด) - - 6,518,300 6,518,300 0.50 

เงินกูใหยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - 11,630,000 11,630,000 6.75 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - 275,000,000 275,000,000 6.75 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - 3,142,964 3,142,964 7.425 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 773,000,000 - - 773,000,000 2.64 - 2.65 

 (หนวย: บาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

  อัตราดอกเบ้ีย   

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 - 10 ป ราคาตลาด รวม ดอกเบ้ีย 

     รอยละตอป 

สินทรัพยทางการเงิน      

รายการเทียบเทาเงินสด (ไมรวมเงินสด) - - 8,087,503 8,087,503 0.625 

เงินกูใหยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - 84,730,000 84,730,000 7.00 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 340,000,000 - - 340,000,000 2.98 - 3.05 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเก่ียวเน่ืองจากรายการคาเปนเงินตราตางประเทศบริษัทฯได              ตกลงทํา

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหน่ึงปเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

 2556 2555 2556 2555 

 (หนวย) (หนวย) 

(บาทตอหนวย

เงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหนวย

เงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 642,862 1,218,361 32.58 30.39 

 44 

(หนวย: บาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

  อัตราดอกเบ้ีย   

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 - 10 ป ราคาตลาด รวม ดอกเบ้ีย 

     รอยละตอป 

สินทรัพยทางการเงิน      

รายการเทียบเทาเงินสด (ไมรวมเงินสด) - - 6,518,300 6,518,300 0.50 

เงินกูใหยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - 11,630,000 11,630,000 6.75 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - 275,000,000 275,000,000 6.75 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - 3,142,964 3,142,964 7.425 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 773,000,000 - - 773,000,000 2.64 - 2.65 

 (หนวย: บาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

  อัตราดอกเบ้ีย   

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 - 10 ป ราคาตลาด รวม ดอกเบ้ีย 

     รอยละตอป 

สินทรัพยทางการเงิน      

รายการเทียบเทาเงินสด (ไมรวมเงินสด) - - 8,087,503 8,087,503 0.625 

เงินกูใหยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - 84,730,000 84,730,000 7.00 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 340,000,000 - - 340,000,000 2.98 - 3.05 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเก่ียวเน่ืองจากรายการคาเปนเงินตราตางประเทศบริษัทฯได              ตกลงทํา

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหน่ึงปเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

 2556 2555 2556 2555 

 (หนวย) (หนวย) 

(บาทตอหนวย

เงินตราตางประเทศ) 

(บาทตอหนวย

เงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 642,862 1,218,361 32.58 30.39 
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บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  

สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย เงินตราตางประเทศลวงหนา วันท่ีครบกําหนด 

 (หนวย) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,992,214 30.3906 - 32.6883 6 กุมภาพันธ 2557 - 24  มิถุนายน 2557 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  

สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย เงินตราตางประเทศลวงหนา วันท่ีครบกําหนด 

 (หนวย) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,189,307 30.8610 - 31.6690 1 มีนาคม 2556 - 24 มิถุนายน 2556 

บริษัทฯมีสัญญาขายสิทธิในการซื้อเงินตราตางประเทศคงเหลือ ดังน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  

สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย เงินตราตางประเทศลวงหนา วันท่ีครบกําหนด 

 (หนวย) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 500,000 30.30 13 มกราคม 2557 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  

สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย เงินตราตางประเทศลวงหนา วันท่ีครบกําหนด 

 (หนวย) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 500,000 30.10 14 มกราคม 2556 
 

28.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับ

มูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหน้ีสินในขณะท่ีท้ังสองฝายมี

ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเก่ียวของกัน 

วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือ

กําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

28.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงนิกูย้มืมอีตัรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัหรอืจ่ายช�าระหนีส้นิในขณะ
ที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน 
มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 
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29. กำรส่งเสริมกำรลงทุน

บรษัิท สมีาแพค จ�ากดั ได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัผลติสิง่พมิพ์จาก
ฟิล์มพลาสติกตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2104 (2)/2549 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ภายใต้เงื่อนไขที่
ก�าหนดบางประการ สทิธพิเิศษดงักล่าวรวมถงึการได้รับยกเว้นภาษเีงินได้นติิบคุคลส�าหรับก�าไรสุทธทิีไ่ด้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นั้น (วันที่ 23 มีนาคม 2550)
รายได้ส�าหรับปีจ�าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
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29. การสงเสริมการลงทุน 

บริษัท สีมาแพค จํากัด ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับผลิตสิ่งพิมพจากฟลมพลาสติก

ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2104 (2)/2549 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2549 ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษ

ดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปน

ระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน (วันท่ี 23 มีนาคม 2550) 

รายไดสําหรับปจําแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดจากการขาย - กิจการท่ีไดรบั                                      

การสงเสริม 45,404,550 28,576,051 - - 

รายไดจากการขาย - กิจการท่ีไมไดรับ                           

การสงเสริม 2,142,928,067 1,881,252,477 1,885,613,901 1,821,766,713 

   รวม 2,188,332,617 1,909,828,528 1,885,613,901 1,821,766,713 

30. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดํารงไวซึ่ง

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวน

หน้ีสินตอทุนเทากับ 0.33:1 (2555: 0.26:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 0.33:1 (2555: 0.26:1) 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
บรษิทัฯและบรษัิทย่อยมอัีตราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเท่ากบั 0.33:1 (2555: 0.26:1) และเฉพาะบรษิทัฯมอีตัราส่วน
เท่ากับ 0.33:1 (2555: 0.26:1)

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
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รำยกำรระหว ่ำงกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันซึ่ง
ได้เปิดเผยเป็นรายละเอยีดอยูใ่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมในข้อ 20

รายการระหว่างกัน จะยึดถือ
ราคาตลาดและ/หรือ อัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
เป็นเกณฑ์ในการท�าการค้า ซึ่ง
สามารถอ้างอิงได้ ณ วันที่เกิด
รายการนั้น ๆ และไม่มีผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียใน
รายการระหว่างกันใด ๆ
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำย

ของฝ่ำยจัดกำร
ผลกำรด�ำเนินงำน

จากผลการด�าเนนิงานในรอบปี 2556 (1 มกราคม 2556 ถงึ 31 ธนัวาคม 2556)  บรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจ�ากดั (มหาชน) 
และบรษัิทย่อย มีผลก�าไรสทุธหิลงัภาษ ี294.04 ล้านบาท ซึง่เมือ่เทยีบกบัรอบปี 2555 (1 มกราคม 2555 ถงึ 31 ธนัวาคม 
2555) ที่มีผลก�าไรสุทธิหลังภาษี 223.12 ล้านบาท เท่ากับบริษัทมีก�าไรเพิ่มขึ้น 70.92 ล้านบาท หรือ 32% สาเหตุที่
บริษัทฯ มีผลก�าไรเพิ่มขึ้นมีประเด็นส�าคัญ ๆ ดังนี้

1. รำยได้จำกกำรขำย
ในปี 2556 ทางบริษัทมีรายได้จากการขาย 2,188 
ล้านบาท สูงขึ้น 278 ล้านบาท จากปี 2555 ที่มีราย
ได้จากการขาย 1,910 ล้านบาท  โดยในปี 2556 นี้ 
ทางบริษัทได้ขยายธุรกิจด้านศูนย์อาหารที่ชั้น 5 และ
ชั้น 6 ของศูนย์การค้ามาบุญครอง ซึ่งรายได้จากการ
เข้าท�าธุรกิจดังกล่าวในปี 2556 ท�าได้ 260 ล้านบาท 
ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทสูงขึ้น 
2. เงินปันผลรับ
ในปี 2556 ทางบริษัทมีรายได้จากเงินปันผลรับรวม
ทัง้สิน้ 279 ล้านบาท สงูขึน้ 17 ล้านบาท จากปี 2555 
ที่มีรายได้จากกเงินปันผลรับรวม 262 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่ของเงินปันผลมาจากการถือหุ้นของบริษัท 
เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) โดยในปี 2556 ทางบริษัท
ได้รับเงินปันผล 275 ล้านบาท และในปี 2555 ทาง
บริษัทได้รับเงินปันผล 262 ล้านบาท
3. ต้นทุนขำย
ในปี 2556 ต้นทุนขายข้าวคิดเป็นร้อยละ 88.8 ของ
รายได้จากการขายข้าว ในขณะที่ปี 2555 ต้นทุนขาย
ข้าวคิดเป็นร้อยละ 90.1 ของรายได้จากการขายข้าว 
โดยในปี 2556 น้ี ทางบริษัทได้หยุดการผลิตเฉพาะ
ข้าวขาวทกุประเภทและได้ว่าจ้างโรงสอีืน่ท�าการผลิต
ข้าวขาวแทนทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนขายถูกลง อีก
ทั้งบริษัทไม่ต้องมีสต็อคข้าวสารเก็บไว้  ซึ่งท�าให้
ประหยัดดอกเบี้ยในการบริหารงานสินค้าคงคลัง 
นอกจากจากนี้ในปี 2556 ราคาเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ

เท่ากับ 30,912 บาทต่อตัน ในขณะที่ปี 2555 ราคา
เฉลี่ยข้าวหอมมะลิเท่ากับ 32,828 บาทต่อตัน เมื่อ
เปรียบเทยีบแล้วราคาข้าวหอมมะลิในปี 2556 ถกูกว่า
ปี 2555 ถึง 1,916 บาทต่อตัน
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจ�านวน 79 ล้าน
บาท ในขณะทีปี่ 2555 มจี�านวน 107 ล้านบาท เท่ากบั
ลดลง 28 ล้านบาท สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะใปนี 
2555 ทางบริษัทยังไม่ได้ขายโรงไฟฟ้าออกไป จึงยังมี
ค่าเสือ่มในส่วนนีอ้ยู ่และในปี 2555 ทางบรษิทัได้จ่าย
เงินชดเชยสัญญาว่าจ้างให้แก่พนักงานเป็นจ�าวน 10 
ล้านบาท เพื่อปิดธุรกิจบางธุรกิจที่ไม่มีก�าไรออกไป
5. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 18.7 ล้านบาท ใน
ขณะที่ปี 2555 มี 12.9 ล้านบาท สาเหตุที่สูงขึ้น 5.8 
ล้านบาท  เกิดจากการที่บริษัทได้กู้เงินเพื่อลงทุนซื้อ  
บริษทั เอม็ บ ีเค ฟู้ด แอนด์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากดั 
เป็นจ�านวน 97 ล้านบาท และได้ให้เงนิกูย้มืแก่ บรษิทั 
เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จ�ากัด เป็นจ�านวน 275 ล้าน
บาท เพื่อเช่าพื้นที่ระยะยาวที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า
มาบุญครอง
นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้เข้าร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท 
เอ็ม บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จ�ากัด เป็นเงินจ�านวน 36 ล้าน
บาท กบั Fujio Food System Co., Ltd จากประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น โดยทางบริษัทถือหุ้น 
60% และทางผู้ร่วมทุนถือหุ้น 40%
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ฐำนะทำงกำรเงิน

สภำพคล่อง
สิ้นรอบปีบัญชี 2556  ทางบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 754.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264.5 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับรอบปีบัญชี 2555 ที่มี 489.6 ล้านบาท ส่วนหนี้สินหมุนเวียนรอบปีบัญชี 2556 มี 866.7 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 452.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งมี 414.2 ล้านบาท ท�าให้อัตราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนในรอบปีบัญชี 2556 เท่ากับ 0.87 เท่า ซึ่งน้อยกว่าปี 2555 ซึ่งมีอัตราส่วน
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 1.17 เท่า อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2556 ทางบริษัทฯ ยังมี
วงเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลืออีก 1,682 ล้านบาท ที่สามารถน�ามาใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนได้

คุณภำพทรัพย์สิน

สินค้ำคงเหลือ
ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2556 (1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556) มีสินค้าคงเหลือสุทธิ 274 ล้านบาท เทียบ
กับสิ้นรอบปีบัญชี 2555  ที่มีสินค้าคงเหลือสุทธิ 203 ล้านบาท เท่ากับสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท  
สนิค้าคงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้นีม้าจาก การทีบ่รษิทัได้ประมลูข้าวหอมมะลมิาจาก อ.ค.ส. เพือ่เป็นวตัถดุบิในการผลติ
ข้าวถุงหอมมะลิ

ลูกหนี้กำรค้ำ
ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2556 (1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556) มีจ�านวน 234 ล้านบาท ลดลง 4 ล้าน
บาทจากปี 2555 ซึ่งมี 238 ล้านบาท นับว่ามีการเปลี่ยนแปลที่ไม่มากนัก ในปี 2556 นี้ ทางบริษัทได้ส�ารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 1.9 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 1 ปีขึ้นไป 1.1 ล้านบาท ซึ่งนับว่าทาง
บริษัทได้ตั้งส�ารองไว้พอเพียงแล้ว

เงินลงทุนระยะยำว
การลงทุนระยะยาวในรอบปีบัญชี 2556 ทางบริษัทฯ ได้ลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค 
จ�ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556  ทางบรษิทัมหีุน้ดงักล่าว 49,924,953 หุน้ คดิเป็น 26.47%  
ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทางบัญชีซี่งมีมูลค่าประมาณ 4,395 ล้านบาท ณ 30 
กันยายน 2556 กับมูลค่าการลงทุนประมาณ 955 ล้านบาท จะเห็นว่ามูลค่าทางบัญชีนั้นสูงกว่ามูลค่าการ
ลงทุนถึง 3,440 ล้านบาท  นอกจากนี้ทางบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่ดีมาตลอด 
และสามารถจ่ายเงนิปันผลในปี 2556  หุน้ละ 5.50 บาท   ซึง่หากคิดเป็นอัตราผลตอบแทนแล้วจะตกประมาณ 
29% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินทั่วไป
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ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
ผู ้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ ่านมามีจ�านวนเงินรวม  
1,547,000 บาท
ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสัีงกดั บคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกบั
ผู้สอบบัญชี และส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่
ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 0 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนรวม 0 บาท และ
จะต้องจ่าย ในอนาคตอนัเกดิจากการตกลงทีย่งัให้บริการไม่แล้วเสร็จใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 0 บาท
ส�านกังานสอบบญัชทีีผู้่สอบบญัชสัีงกดั บคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกบั
ผู้สอบบัญชี และส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�านวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลง
ทีย่งัให้บรกิารไม่แล้วเสรจ็ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมามจี�านวนเงนิรวม 0 บาท
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ป ั จ จั ย ค ว ำ ม เ สี่ ย ง
ควำมเสี่ยงจำกรำคำวัตถุดิบ ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำขำย

เนื่องจากข้าวเป็นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีราคาผันผวนขึ้น
ลงตามความต้องการส่งออก ตามฤดกูาล รวมถงึการแทรกแซง
ด้วยการรับซื้อจากภาครัฐตามภาวะต่าง ๆ นอกเหนือจากนั้น 
ปี 2556 นัน้โครงการรบัจ�าน�าข้าวเปลือกจากเกษตรกร รฐับาล
ยงัคงด�าเนนิแผนงานโครงการนีอ้ยู ่ ด้วยราคารบัจ�าน�าทีส่งูกว่า
ราคาตลาดปัจจุบันประมาณเกือบ 50%  และอีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นของอุปสงค์ อุปทานในประเทศและ
ในตลาดโลก บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ตระหนกัถงึความเสีย่งและมกีารด�าเนนิการเพือ่ลด
ความเสี่ยงด้านราคาข้าว ดังนี้
• บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุพืน้ทีค่ลงัสนิค้าทีน่ครราชสมีา ท�าให้ความ
สามารถในการเก็บวัตถุดิบข้าวสารของบริษัททั้งที่ปทุมธานี 
และนครราชสีมา รวมจ�านวนมากกว่า 25,000 ตัน พร้อมใช้
ท�าให้สามารถเกบ็สะสมข้าวสารในช่วงเวลาทีม่รีาคาถกูแต่ละ
ช่วงเวลาได้

• บรษิทัฯ ด�าเนนินโยบายการซือ้วตัถดุบิตามสัญญาท่ีท�าไว้ล่วง
หน้า ภายหลังจากที่มีค�าสั่งซื้อท�าให้สามารถลดความเสี่ยงใน
การขึ้นลงของราคาวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้น

• บรษิทัฯ ด�าเนนินโยบายการเก็บวตัถดุบิแบบเพยีงพอกับความ
ต้องการใช้จึงสามารถมีพืน้ท่ีในการเก็บวตัถดุบิเหลือเพยีงพอ
เพื่อเฉลี่ยราคาต้นทุนได้

จากค่านยิมของผูบ้รโิภคคนไทยบางส่วนทีห่นัมาบรโิภคข้าวสาร
บรรจุถุงแทนข้าวสารบรรจุกระสอบ เพราะหาซื้อสะดวกและ
สะอาดกว่าข้าวสารบรรจุกระสอบ อย่างไรก็ตาม ข้อด้อยของ
ข้าวสารบรรจุถุงคือ มีการพิมพ์ราคาหน้าถุงไว้ชัดเจน แม้ว่าจะ
ไม่มกีารควบคมุราคา แต่การปรบัราคากต้็องแจ้งให้กรมการค้า
ภายในทราบล่วงหน้า ท�าให้การปรบัราคาของข้าวสารบรรจถุงุ
ไม่รวดเร็วเท่าข้าวสารบรรจุกระสอบ ดังนั้นหากราคาข้าวสาร
บรรจุกระสอบมีการปรับลดราคาลงอย่างรวดเร็ว ก็จะท�าให้ผู้
บริโภคหันไปซื้อข้าวสารบรรจุกระสอบแทนข้าวสารบรรจุถุง 
และอาจส่งผลให้ยอดขายข้าวสารบรรจุถุงลดลง
อย่างไรก็ตาม เพือ่เป็นการลดความเสีย่งด้านราคาและปรมิาณ 
บรษิทัฯ จงึมีการวางแผนการขายและส่งเสรมิการขายด้านต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้
ส่วนลดแก่ร้านค้าต่าง ๆ การวางแผนการด�าเนินงานล่วงหน้า
เพื่อปรับราคาในแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ตลาด  การกระจายสนิค้าสูค่ลงัในพืน้ทีต่่างๆเพือ่ความสะดวก
ในการขนส่ง  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริม
ภาพพจน์ของ “ข้าวมาบุญครอง” เป็นต้น นอกจากนีย้งัได้ผลติ
และจัดจ�าหน่าย “ข้าวมาบุญครอง” ในรูปแบบของข้าวสาร
บรรจุกระสอบ ท�าให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองในทุกความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดของข้าวสารได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรส่งออก

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งออกข้าวสารให้แก่ผู ้ซื้อในต่าง
ประเทศมากขึ้น  โดยมีสัญญาซ้ือขายที่แน่นอน ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันความเสีย่งทีเ่กิดจากการไม่ได้รบัเงนิค่าขายสนิค้าและ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาข้าว ทางบริษัทฯ จะ
ตกลงราคาก็ต่อเม่ือบรษิทัฯ มวีตัถดุบิอย่างเพยีงพอแล้วเท่านัน้ 
และก�าหนดให้ผูซ้ือ้ต้องเปิด Letter of Credit หรอืท�าธรุกรรม
ทางการเงนิผ่านธนาคารขนาดใหญ่ทีน่่าเชือ่ถอื และในปีทีผ่่าน
มาได้มีการ Forward อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่าง
ประเทศหลงัจากได้รบัค�าสัง่ซ้ือเพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่ง
จากความผันผวนของค่าเงินบาท

ควำมเสี่ยงของค่ำเงินบำท
ณ ปัจจบุนัทางบรษิทัฯ ไม่มคีวามเสีย่งของค่าเงนิบาทแต่อย่าง
ใด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้หรือหนี้สินในรูปเงินสกุลอ่ืน
นอกจากเงินบาท และหากมีกรณีท่ีทางบริษัทฯ ต้องน�าเข้า
สินค้าและต้องช�าระเงินเป็นเงินสกุลอื่น ทางบริษัทฯ ก็จะ
ป้องกันการผนัผวนของเงนิบาทโดยจองอตัราแลกเปลีย่นล่วง
หน้าทุกครั้ง

ควำมเสี่ยงจำกอุทกภัยน�้ำท่วม

จากผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากปัญหาอทุกภยัครัง้ร้ายแรงทีเ่กิดขึน้
ในประเทศไทยในปี 2554 ที่ผ่านมารวมถึงในหลายๆ ปีก่อน
หน้านี้ ปัจจุบันสถานที่ผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู ่ที่ จังหวัด
นครราชสีมา  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราบสูงมีความเสี่ยงต�่าต่อการเกิด
ปัญหาดังกล่าว ในส่วนพื้นที่ที่ปทุมธานีมีการจัดตั้งเพียงคลัง
สนิค้าเพือ่กระจายสนิค้าสูร้่านค้าย่อยเท่านัน้ ดงันัน้ปรมิาณการ
จัดเก็บก็จะไม่มีมากนัก หากเกิดปัญหาเรื่องน�้าท่วมอีกจึงไม่
เป็นการยากในการควบคุมดูแลสินค้า นอกจากนั้นยังมีคลัง
สินค้าทางภาคใต้ เพื่อใช้เป็นที่รองรับในการกระจายสินค้า ดัง
นัน้หากเกดิอทุกภยัน�า้ท่วมในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ ทางบรษิทัฯ ยงั
สามารถด�าเนินการกระจายสินค้าไปสู่ผู ้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียรายได้ในช่วงภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำหรือผู้จัดจ�ำหน่ำย

บรษิทัฯ ไม่มีลูกค้าหรอืผู้จัดจ�าหน่ายรายใดท่ีทางบรษิทัต้องพึง่
พิง ที่มีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมหรือยอดซื้อรวม
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามนโยบาย ข้อบังคับ แผนงาน ตลอดจนกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ  ของ
บรษิทัได้รบัการดแูล ป้องกนั และระวงัรกัษาให้อยู ่ในสภาพพร้อมส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์จึงได้ก�าหนดแนวนโยบาย 
ดังนี้ 

1.1การควบคุมภายในบรษิทัจดัให้มรีะบบการควบคมุ
ภายในที่เหมาะสมพร้อมจัดให้มีระบบ ตรวจสอบ
ภายในโดยมสีายตรวจสอบภายในท่ีมคีวามเป็นอสิระ
ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบ การควบคมุภายในและการ
ปฏิบตังิานของทกุหน่วยงานเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่า
ระบบ การควบคมุภายในมคีวามเพยีงพอเหมาะสมอ
ยู่เสมอ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ข้อ
บกพร่องจุดอ่อนหรอืพฒันาระบบการควบคมุภายใน
ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีระบบ ติดตาม โดย
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัด
ให้คณะกรรมการบรษิทัมกีาร ประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

1.2 บรหิารความเสีย่ง บรษิทัจดัให้มรีะบบการบรหิาร
ความเส่ียงของบริษัท โดยคณะกรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง  (Risk Management Committee: 
RMC) ได้ท�าหน้าที่ในการก�าหนด นโยบายและ
แนวทางบรหิารความเสีย่งของบรษิทัตามแนวทางการ
บรหิารความเสีย่ง (Enterprise Risk Management: 
ERM) เพื่อใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ พร้อมทั้ง
หา มาตรการป้องกนัและแก้ไขความเสีย่งทีส่�าคญัเพือ่
ให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการ
ติดตามอย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้ผลการด�าเนินงานของ
บรษิทับรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย โดยดแูล
การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งบริษัท

2. ภารภิจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

2.1 ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เสีย่งของกลุม่ธุรกจิเพือ่ให้ผลการด�าเนนิงานของกลุม่
บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
2.2 วเิคระห์และประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ หรอือาจ
จะเกิดขึ้นในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความต่อเนื่องเป็น
ประจ�าทุกปี
2.3 พิจารณาอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เป็นประจ�าทุกปี  
2.4 ทบทวนและติดตามการด�าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ  

2.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่วกบัความเส่ียงและการ
จัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ
2.6 สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาการด�าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2.7 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการ
ประชุม ดังนี้

2.7.1 ประชุมทบทวนผลการด�าเนินงานบริหาร
ความเส่ียงในไตรมาสท่ี 1 ถึง 4 ไตรมาสละ1 
ครั้ง 
2.7.2 ประชมุทบทวนความเส่ียงประจ�าปี ปีละ 1 
ครั้ง
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
นโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี(Good Corporate Governance) คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะบรหิารงาน 
โดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีอนัจะน�ามาซึง่การด�าเนนิกจิการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัท จึงปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตาม
หลักเกณฑ์การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและให้มีทัศนคติที่ดี รวมทั้ง มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. องค์ประกอบและควำมรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยผูท้ี่
มี ค วามรู ้ ค ว าม เชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์การท�างานจากหลาก
หลายสาขา โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อน�าพาความเจริญก้าวหน้าและ
ม่ันคงให้เกิดแก่บรษิทับรษิทัจงึก�าหนด
แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1.1ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่มี
ส่วนร่วมในการบรหิารและกรรมการ
ที่มีส ่วนร ่วมในการบริหาร โดย
จ�านวนกรรมการของบริษัทจะมี
จ�านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด แต่ต้องไม่
น้อยกว่าห้าคน กรรมการจะถือหุ้น
ของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการ
ไม ่น ้อยกว ่า ก่ึงหนึ่ งของจ�านวน
กรรมการทัง้หมดต้องเป็นผูม้ถีิน่ฐาน
อยู่ในราชอาณาจักร
1.1.2 มีจ�านวนกรรมการอิสระไม่
น ้อยกว ่า 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการ ทั้งคณะ ตามที่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ต.ล.ท.) ก�าหนด เพือ่เป็นการถ่วงดลุ
ในการบริหารจัดการ
1.1.3 มีคุณสมบัต ิและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน 
จ�ากัด
1.1.4 การแต่งตั้งกรรมการมีความ
โปร่งใสชัดเจนและได้รับการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือคณะ
กรรมการ ในกรณีที่ ต� าแหน ่ ง
กรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

1.2 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 
ดังนี้

1.2.1 ถือหุ้นในแต่ละบริษัทไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออก เสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแข้ง
1.2.2 ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าหรือ
มี อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งกัน
1.2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสาย
โลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน 
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่ สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตรกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู้
มีอ�านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
1.2.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคล ที่
อาจมคีวามขดัแย้ง และไม่มีลกัษณะ
อืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็
อย่างเป็นอิสระใน การด�าเนินงาน
ของบริษัท 
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1.3 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทั 
มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคบัของบรษิทั 
รวมทั้ง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
1.4.1 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการ
หนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมดพ้นจากต�าแหน่ง 
ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพ้นจากต�าแหน่งไม่อาจแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึง่ในสาม การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ ตาม
วรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สองให้ใช้วิธีจับฉลาก  ส่วน
ในปีต่อ ๆ  ไปให้กรรมการซึง่อยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็น
ผู้พ้นจากต�าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคน
อยู่ในต�าแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจ�านวนมากกว่า
จ�านวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต�าแหน่งในคราวนั้น ให้
กรรมการดังกล่าวพ้นจากต�าแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก 
ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจ
ได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับต�าแหน่งอีกได้
1.4.2 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระกรรมการจะ
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1.4.2.1 ตาย
1.4.2.2 ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัท
1.4.2.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย

1.4.2.4 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและ มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1.4.2.5 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

1.4.3 ถ้าต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจาก
ถึงคราวออก ตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายเข้า
เป็นกรรมการแทนใน การประชุมกรรมการคราวถัดไป
ด้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวน
กรรมการที่ยัง เหลอือยู ่เว้นแต่วาระของกรรมการทีว่่าง
ลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
1.4.4 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อย
กว่าจ�านวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่
จะท�าการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้
มกีารประชมุผู้ถอืหุน้เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่ง
ที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น 
1.4.5 กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งแทน
ตามข้อ 1.4.3 และ 1.4.4 ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่า
วาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

1.5 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ คณะกรรมการบริษัท
แต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองต่างๆ ขึน้เพ่ือช่วย ในการ
บริหารจัดการงานที่ส�าคัญ การศึกษาในรายละเอียดและ
กลั่นกรองงานตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ดังนี้

1.5.1 คณะกรรมการบริหาร
1.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
1.5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.5.4 คณะอนุกรรมการบริหารชุดต่างๆ โดยก�าหนด
คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไป ตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด และกรรมการบริษัทได้
ก�าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการเฉพาะเร่ืองชดุต่าง ๆ  อย่างชดัเจน และก�าหนด
ให้มีการรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครั้ง
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1.6 การประชุมคณะกรรมการ บริษัท
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร และ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า
ทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อ
ติดตามผลการด�าเนินงานและ เรื่อ
ง อ่ืนๆที่ เ ก่ียวข ้อง ยกเว ้น คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน ให้จัดการประชุมเมื่อมีการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และการ
ประเมนิผลงาน ของกรรมการผูจ้ดัการ 
โดยกรรมการควรเข้าประชุมคณะ
กรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุจ�าเป็น

ท�าให้เข้าประชุมไม่ได้ ให้แจ้งประธาน
คณะกรรมการทราบ และเปิดเผย
จ�านวน ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้า
ร ่วมประชุมคณะกรรมการไว ้ ใน
รายงานประจ�าปีของบรษิทัโดยบรษิทั
ได้ก�าหนดให้มีเลขานุการบริษัท ท�า
หน้าที่ให้ค�าแนะน�าและ ชี้แจงข้อมูล
ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ และ
ดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ 
รวมท้ัง ประสานงานให้มี การปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ส�าหรับปี 2556 คณะกรรมการมีการ
ประชุมตามวาระปกติ 12 ครั้ง  โดยมี

รายละเอียดจ�านวนครั้งที่กรรมการ
แต ่ละท ่านเข ้ าร ่ วมประชุมคณะ
กรรมการดังนี้
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 12 ครั้ง
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม 12 ครั้ง
3. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง 12 ครั้ง
4. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล 12 ครั้ง
5. นายเดช บุลสุข 7 ครั้ง
6. นายเสริม เฮนรี่  เพ็ญชาติ 11 ครั้ง
7. นายเกษมสุข จงมั่นคง 12 ครั้ง
8. นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี 12 ครั้ง
9. นายสมเกียรติ มรรคยาธร 12 ครั้ง

1.7 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะ
กรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ บริษัท
ได้ก�าหนดและแยกอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและของฝ่าย
จัดการ ในระดับต่างๆ และประธาน
คณะกรรมการจะไม่เป็นบุคคลเดียว
กับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงานประจ�าของ
บริษัท โดยเป็นไปตามหลักการแบ่ง
แยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งการ
บริหารงาน มีการจัดแบ่งระดับและ
อ� าน าจ ในการตั ดสิ น ใ จอย ่ า งมี
แบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็น
อิสระในการตัดสินใจหรือการบริหาร
จัดการ ภายใต้อ�านาจด�าเนินการที่
ก�าหนดไว้ และคณะกรรมการบริษัท
จะก�ากับดูแล เพื่อให้การบริหารและ
จัดการบริษัทมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

1.8 การอบรมและพัฒนาความรู ้
กรรมการ กรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้
ใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลของ
บริษัทและข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่
เก่ียวข้อง กฎระเบียบต่าง ๆ  อย่างเพยีง
พอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจะได้รับ
การอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อ
เนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อ
ช่วยให้กรรมการสามารถท�าหน้าทีแ่ละ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.9 การประเมินตนเองของคณะ
กรรมการ บริษัทก�าหนดให้มีการ
ประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ  ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็น
ประจ�าทกุปี เพือ่ให้สามารถสะท้อนถงึ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ
งานให้สอดคล้องกบัแนวทางทีก่�าหนด
ไว้

1.10 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ คณะ
กรรมการบริษัทได้ก�าหนดวิสัยทัศน์
และ ภารกิจของบรษิทั รวมทัง้ทศิทาง
การด�าเนนิธรุกจิ นโยบายกลยทุธ์ และ
เป้าหมายต่างๆ ของบรษิทั เพือ่ให้ฝ่าย
จดัการได้ใช้เป็นแนวทาง ในการจดัท�า
แผนงานต่างๆ ในการด�าเนนิธรุกจิรวม
ทั้งงบประมาณเป็นประจ�าทุกปี เพื่อ
สร้างความม่ันคงและเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง

1.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้
บริหารระดับสูง การจ่ายผลตอบแทน
แก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายใน
ลักษณะของเบี้ยประชุมบ�าเหน็จ
กรรมการหรอืผลตอบแทนรปูอ่ืน และ
กรรมการที่ปฏิ บัติหน ้าที่ ในคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทน
เพิม่ตามความเหมาะสม ซึง่เป็นไปตาม
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
ส่วนการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน โบนัส
หรือผลตอบแทนรูปอื่นตามผลงาน
บริษัท และการปฏิบัติงานของผู ้
บริหาร     ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันและให้เปิดเผย
นโยบายผลตอบแทน และจ�านวนค่า
ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงไว้ในรายงานประจ�าปีตาม
ประกาศของ ก.ล.ต.

1.12 แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มี
การวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งและ
ความต่อเนื่องในการบริหารงานที่
เหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งระดับผู ้
บรหิารขึน้ไป เพือ่ให้สอดคล้องกบัการ
ขยายธุรกิจ โดยดูแลให้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและศักยภาพของผู ้
บรหิาร ส่งเสรมิเพือ่พฒันาความรูแ้ละ
ทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผล
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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2. สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้
ถือหุ้น

2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการ
ปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่า
เทยีมกนัในการรบัข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
ของบริษัทอย่างถูกต้องและทันเวลา
และไม่กระท�าการใดๆ ที่มีลักษณะที่
เป็นการจ�ากดัสทิธใินข้อมลูสารสนเทศ
ต่างๆ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ  เช่น 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น 
เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานสิทธิ
การได ้ รับส ่ วนแบ ่ ง ในผลก� า ไร/
เงินปันผล และการอ�านวยความ
สะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นในการใช้สิทธิใน
เร่ืองต่างๆ เช่น การเสนอวาระการ
ประชุม  การ เสนอรายชื่ อคณะ
กรรมการกรณีสรรหาและแต่งตั้งใหม่
หรอืส่งค�าถามเก่ียวกบับรษิทัล่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมท้ังสทิธใิน
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลง
ความเห็นในเรือ่งต่างๆ โดยผูถ้อืหุน้ทกุ
รายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของ
หุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทได้
ก� าหนดให ้ มีหน ่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้
ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ

2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้
มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของ
บรษิทั โดยสนบัสนนุให้คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ตลอดจนผู้บริหาร และฝ ่ าย
งานทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ผูส้อบบญัช ีเข้า
ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพร้อมเพรยีง
กัน โดยบริษัทจะ จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชมุพร้อมข้อมลูต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
กบัการประชุมเพือ่ประกอบการตดัสนิ
ใจ ล่วงหน้าก่อนการประชมุ ประกอบ
ด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผลรวมท้ัง
ความเห็นของคณะกรรมการ หลัก
เกณฑ์และวิธีการในการเข ้าร ่วม
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้ง
น�าเสนอข้อมูลที่ เกีย่วข้องทัง้หมดบน
เว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม
หรือเสนอความ คิดเห็นเรื่องต่าง ๆ 

ในท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นเกี่ยวกับผลการ
ด�า เนินงานของบริษัท หรือตาม
ระเบียบ วาระการประชุมตลอดจน
การเสนอชือ่กรรมการก่อนการประชมุ 
และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น  
บริษัทจะจัดท�าบันทึกรายงานการ
ประชุม และน�าส่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน  14 วัน

ในปี  2556  บริษัทฯ  ได้จัดให้มีกำร
ประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นในวันที่  17 
เมษำยน 2556 

คณะกรรมการบริษัทเข ้าประชุม
จ�านวน 8 ท่าน   ซ่ึงประกอบด้วย    
ประธานกรรมการบริษัท, ประธาน
กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ,   ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน,  กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเอง  จ�านวน 126 ราย  
และผูร้บัมอบฉนัทะ  จ�านวน 114 ราย  
รวมทั้งสิ้น 240 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 
54,775,594 หุน้ บรษิทัฯ มจี�านวนหุน้
ทั้งหมด 60,000,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้น
และผูร้บัมอบฉนัทะเข้าประชมุ คดิเป็น
ร้อยละ 91.29 เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทจึงได้เปิดประชุม และได้มอบ
หมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ด�าเนิน
การประชุม  และมอบหมายให ้ 
นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์   
เลขานุการบริษัท  เป็นผู้จดบันทึกการ
ประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นาง
รตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลข
ที่ 3734 จากบริษัท ส�านักงาน อี วาย
จ�ากดั เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ในการตรวจ
สอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่
ประชุม

2.3 นโยบายการจ ่ายเ งินป ันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยมีอัตราที่
คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงาน
ในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของ
ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
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3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน
ทุกระดับ รวมทั้ง สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติตามความเหมาะสมและเสมอภาค เพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่าง บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัท
สามารถเตบิโตได้อย่างมัน่คงยัง่ยนื โดยก�าหนดนโยบายในการปฏบิติัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่นอกเหนอืจากผูถ้อืหุน้ ดงันี้

3.1 ด้านลูกค้า บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุดซึ่งมีผลต่อความส�าเร็จ
ของบริษัท ดังนี้

3.1.1 การปฏิบัติต่อลูกค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตาม เงื่อนไขได้ควร
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
3.1.2 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
3.1.3 รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา
3.1.4 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวม
ทั้งไม่น�าข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.1.5 จดัให้มรีะบบหรอืกระบวนการให้ลกูค้าสามารถร้องเรยีนหรอืแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการบรกิารของ
บริษัท

3.2 ด้านคูค้่า คูแ่ข่ง และเจ้าหนี ้บริษทั
มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้
อย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดย
ค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและ
ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
เหมาะสมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

3 .2.1 ด�าเนินธุรกิจที่ ไม ่ขัดต ่อ
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอัน
ดีงาม และประพฤติปฏิบัติภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อ
บังคบั หรอืข้อตกลงต่างๆ กรณทีีไ่ม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขควรหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
3.2.3 ให้ความส�าคัญในการดูแลให้
ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
เสมอภาคและเป็นธรรม
3.2.4 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติ รวมทัง้
ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ ความ
ลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
3.2.5 สนับสนุนให้มีระบบหรือ
กระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้
คู ่ค้า คู ่แข่ง และเจ้าหนี้สามารถ
ติดต่อได้

3.3 ด้านพนักงาน บริษัทได้ตระหนัก
ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
และส�าคญัยิง่ทีส่ามารถให้บรษิทับรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยประสงค์ที่
จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจใน
องค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการ
ปฏบิตังิานอย่างเท่าเทยีมกนั พนกังาน
จะได้รบัการพฒันาส่งเสรมิให้มคีวามรู้ 
ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
ดังนี้

3.3.1 มคีวามเป็นธรรมต่อพนกังาน
ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3 .3 .2  สนับสนุนและส ่ ง เสริ ม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมี
ความภาคภมูใิจในองค์กร และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วย
กันและระหว่างพนักงานกับองค์กร
3.3.3 ให้ความส�าคัญในการดูแลให้
พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ เช่น 
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ การรักษา
สุขภาพและดูแลความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
อย่างสม�่าเสมอ
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3.3.4 สนับสนุนและส่งเสริมการ
พฒันาความรูแ้ละความก้าวหน้า
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
3 . 3 . 5  จั ด ใ ห ้ มี ร ะ บ บ ห รื อ
กระบวนการที่ให้พนักงานร้อง
เรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม

3 .4  ด ้ านสั งคมชุมชนและสิ่ ง
แวดล้อม บริษัทมีความประสงค์ที่
จะด�าเนินธุรกิจโดยมีความรับผิด

ชอบต ่อ สั งคมชุมชน และ ส่ิ ง
แวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

3.4.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3.4.2 สนับสนุนให้ความช่วย
เหลือและร ่วมมือกับรัฐและ
ชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน 
สังคม และสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณท้ีองถิน่ทีห่น่วยงานของ

บริษัทต้ังอยู ่และส ่งเสริมให ้
บริษัทในเครือประพฤติปฏิบัติ
เช่นกัน 
3.4.3 ส่งเสริมให้พนักงานของ
กลุ่มบริษัทมีจิตส�านึกและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
3.4.4 สนับสนุนให้มีระบบหรือ
กระบวนการร้องเรียนต่างๆที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

4.  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำม
โปร่งใส

4.1การเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญเกี่ยว
กับบริษัท บริษัทมีนโยบายในการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ 
ต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วนทัน
เวลาและเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียม
กนัให้ ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีรบั
ทราบ ผ่านรายงานประจ�าปีและ
เว็บไซต์ของบริษัท โดยครอบคลุม
ต ามข ้ อพึ ง ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ส� า ห รั บ
กรรมการบริษัทตามท่ีตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ก�าหนดแนวทางไว้
4.2 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทนุ  บรษิทั
จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่
ส�าคัญของบริษัทอย่างครบถ้วนทัน
เวลา และเชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  โดยได้จัดตั้ง
หน ่ ว ย ง าน นั กล งทุ น สั มพั น ธ ์  
(Investor Relations) เพื่อท�า
หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน
สถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมท้ังนกัวเิคราะห์
และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดย
จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน
การน�าเสนอ สารสนเทศหรอืช่วยใน
การติดต่อสื่อสารหรือขอข้อมูล

5. กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ 
ของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิลตามนโยบาย ข้อบงัคบั 
แผนงาน ตลอดจนกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งทรัพย์สิน
ต่าง ๆ  ของบรษิทัได้รบัการดแูลป้องกนั 
และระวังรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อม
ส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์จึงได้
ก�าหนดแนวนโยบาย ดังนี้

5.1 การควบคมุภายใน บริษทัจัดให้
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะ
สม พร้อมจัดให้มีระบบตรวจสอบ
ภายใน โดยมีสายตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระท�าหน้าที่ตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายใน และ
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีความ เพียงพอ 
เหมาะสมอยู่เสมอพร้อม ทั้งให้ข้อ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง 
จุดอ่อน หรือพัฒนา ระบบการ
ควบคมุภายในให้มปีระสิทธภิาพ ยิง่
ขึน้ และมรีะบบตดิตาม โดยรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทัง้จดัให้คณะกรรมการบริษทัมี
การประเมิน ความเพียงพอของ
ระบบ การควบคมุภายในอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง

5.2 บริหารความเสี่ยง บริษัทจัดให้
มีระบบการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง (Risk Management 
Committee: RMC) ได้ท�าหน้าทีใ่น
การก�าหนดนโยบาย และแนวทาง 
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
(Enterprise Risk Management: 
ERM) เพื่อใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง
ของธุรกิจพร้อมทั้งหามาตรการ
ป้องกันและ แก้ไขความเสี่ยงที่ 
ส�าคญัเพือ่ให้ความเสีย่งอยูใ่นระดับ
ที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตาม
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให ้ผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัทบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดย
ดูแลการบริหารความเส่ียงให้ รอบ
คลุมทั้งบริษัท

6. จริยธรรมทำงธุรกิจ 

บริษัทได้จัดท�าจริยธรรมทางธุรกิจ 
และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยง
ธรรมเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยค�านึงถึงความรับผิด
ชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แก่ ผู้
ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  คู่แข่ง เจ้าหนี้ 
พนกังาน สงัคม ชมุชนและ สิง่แวดล้อม 
โดยชี้แจงให้คณะกรรมการบริษัท ผู้
บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับ
ทราบและ ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ
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7   ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 

บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู ้
บริหาร และ พนักงานบริษัท ท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่น�าไปสู่ความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิด
กรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยง
กัน ต้องได้รบัการพจิารณาอย่างเหมาะ
สม โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางใน
เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางของ ตลท. 
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งาน  โดยพจิารณาความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบ    ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็น
อิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี  โดย
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทใน
การตัดสินใจด�าเนินการต่าง ๆ ทาง
ธุรกิจ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ บริษัท

ได้มีข้อก�าหนดมิให้ผู ้ที่มีส่วนได้เสีย
หรือเกี่ยวข้องในเรื่อง ใดเข้าร่วม
ประชุมในการตัดสินใจ หรืองดการ
แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว รวม
ทัง้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดแูล ไม่
ให้ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องน�าข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน

7.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้
พิจารณารายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และรายการที่
เก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบทุกครั้ง
โดยก�าหนดให้รายงานรายละเอยีด
ต่าง ๆ  ได้แก่ คูส่ญัญาความสมัพนัธ์ 
มูลค่ารายการ เหตุผลและความ
จ�าเป็นโดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ของ ตลท. รวมทั้งแสดงไว ้ใน
รายงานประจ�าปี
7.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัท ก�าหนดห้ามมิให้คณะ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
รวมท้ังห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
7.3 การเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลั กทรั พย ์  ก� าหนดให ้ คณะ
กรรมการบริษัทและผู ้บริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อ กลต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
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7.4 การซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท  ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทก่อนที่งบการเงินจะเปิด
เผยต่อสาธารณชน โดยบรษัิทได้จดั
ให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาดัง
กล่าวทุกครั้ง

8   จรรยำบรรณของกรรมกำรและผู้บริหำร (Ethics of Chief Executives 
and Managers)

8.1ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อองค์กร
8.1.1 ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
8.1.2 ก�ากับดูแลและปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคับของบรษิทัตลอดจนมตท่ีิประชุมผู้ถอื
หุ้น
8.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมี
ความยุติธรรม ในการด�าเนินธุรกิจ กล้าที่จะตัดสินใจหรือให้ความเห็นใน
สิ่งที่ถูกต้องในการบริหารงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระด้วยความ
ระมัดระวงั เพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และไม่เก่ียวข้องในกิจการที่
อาจน�าความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท
8.1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังตามความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
8.1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ของตนเองรวมทัง้ไม่มส่ีวนได้เสยีในกจิการทีเ่ป็นธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั 
หรือธุรกิจที่มีลักษณะที่เป็นคู่แข่งของ บริษัท และไม่กระท�าการใด ๆ ที่
จะน�าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่บริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 8.1.6 ใฝ่หาความรูใ้นธรุกจิของบรษิทัรวมทัง้ข้อกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอื
ข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้
บริหาร 
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8.1.7 วางตนให้เหมาะสมในฐานะ
ตั วแทนขององค ์ ก รต ่ อบุ คคล
ภายนอก และประพฤติตนอยู ่ใน
กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
8.1.8  พงึเปิดเผยข้อมลูและน�าเสนอ
ข้อมลูต่าง ๆ  ของบรษิทั อย่างถกูต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่าง
สม�่าเสมอ และทันเวลา เพื่อให้การ
ด� า เ นิ น ง า น เ ป ็ น ไ ป อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

8.2 ความรบัผดิชอบและการปฏบัิตต่ิอ
ผู้ถือหุ้น

8.2.1 ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
สจุรติ มคีวามยตุธิรรมยดึมัน่ในหลกั
การ และมีความกล้าที่จะตัดสินใจ 
หรือให้ความเห็นในสิ่งที่ถูกต้องด้วย
ความระมดัระวงั และเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นทุกราย
8.2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั เพือ่ให้
แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการ
เอาใจใส่ดูแล 
8.2.3 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์และช่องทางอื่นๆ ในการ
อ�านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นใน
การใช ้สิทธิหรือสอบถามข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของบริษัท 

8.3 ความรบัผดิชอบและการปฏบัิตต่ิอ
ลูกค้า 

8.3.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
8.3.2 จัดให้มีระบบความปลอดภัย
และสวัสดิภาพต่อลูกค้า
8.3.3 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความ
สภุาพ และเป็นทีว่างใจได้ของลกูค้า 
และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า 

8.3.4 ปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อตกลง
หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนด กรณีที่
ไม่สามารถด�าเนนิการตามเงือ่นไขได้
ควรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
8.3.5 ไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้าหรือ
ค�ามั่นในเรื่องที่ตนเองไม่มีอ�านาจที่
จะกระท�าการนั้นได้ 
8.3.6 น�าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่
ลกูค้าอย่างถกูต้อง เพยีงพอ และทนั
ต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับ
ของลูกค้า รวมทั้งไม่น�าข้อมูลลูกค้า
ไปใช ้ประโยชน ์ต ่อตนและผู ้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
8.3.7จดัให้มรีะบบหรอืกระบวนการ
ให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ
และคุณภาพสินค้า

8.4 ความรับผิดชอบและ การปฏิบัติ
ต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

8.4.1 ปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิภาย
ใต้กรอบกติกาของการค้า และการ
แข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
8.4.2 ปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้า
หนี้ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะ
สมตามเงื่อนไขกฎข้อบังคับ หรือข้อ
ตกลงต่างๆ กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิติั
ตามเงื่อนไขได้ ควรหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา โดยยึดหลัก
ของความถูกต้องสมเหตุสมผล
8.4.3 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์
ใด ๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนับสนุน
ให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อ
เป็นการให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง 

8.4.4 การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ
บริษัทต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง ระมัดระวัง 
8.4.5  ไม่ละเมดิหรอืแสวงหาข้อมลู/
ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล 
และไม่ท�าลายชื่อเสียง ด้วยการ
กล่าวร้าย ปราศจากความจริงเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง 
8.4.6 จัดให้มรีะบบหรือกระบวนการ
ร้องเรียนต่างๆ เพ่ือให้คู่ค้า คู่แข่ง
และเจ้าหนี้สามารถติดต่อได้

8.5 ความรบัผดิชอบและการปฏบิตัต่ิอ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

8.5.1 ด�าเนินธุรกิจที่ ไม ่ขัดต ่อ
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีล
ธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อบังคับเกี่ยวกับด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง
แวดล้อม หรือข้อก�าหนดต่าง ๆ 
8.5.2  ให้ความช่วยเหลือและร่วม
มอืกบัรฐัและ ชมุชน ในกจิกรรมของ
สงัคมชมุชน สิง่แวดล้อมสถาบนัการ
ศึกษาและกิจกรรมทางการเมือง 
รวมทั้ ง รั กษาขนบธรรม เนี ยม
ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และ
ส่งเสริมให้บริษัทในเครือประพฤติ
ปฏิบัติเช่นกัน
8.5.3 สร้างจิตส�านกึให้พนกังานของ
กลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชมุชนและส่ิงแวดล้อมรวมทัง้
สร้างความเข้าใจกับสังคมชุมชนใน
บริเวณที่บริษัทตั้งอยู ่ เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างกัน
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8.5.4 จั ด ให ้มี ระบบการบริหาร
จัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานตาม
ทีก่ฎหมายก�าหนด รวมถงึการป้องกนั
ผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์
ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
8.5.5  จดัให้มรีะบบหรอืกระบวนการ
ร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้สามารถติดต่อ
ได้

8.6 ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อ
พนักงาน 

8.6.1 ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน
ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในด้านผล
ตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้ายการให้
รางวัลและการลงโทษ รวมทั้ ง
สวัสดิการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรูค้วามสามารถและความเหมาะ
สม 
8.6.2 ส่งเสริมพนักงานให้มีความ
มั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การ
ศึกษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้รวมทัง้ความ
เป็นอยู่ส่วนตัว โดยให้โอกาสอย่างทั่ว
ถึงและสม�่าเสมอและหลีกเลี่ยงการก
ระท�าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม 
8.6.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานให้พนักงานมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
8.6.4 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทียมกัน 
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8.6.5 จดัให้มรีะบบหรอืกระบวนการ
ให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
8.6.6 ป ก ค ร อ ง พ นั ก ง า น ด ้ ว ย
ทศันคตทิีด่ ีสภุาพ เมตตาปราณแีละ
เป็นธรรม ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่ในทาง
มิชอบ
8.6.7 เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
ความเป็นส่วนตวัของพนกังาน ไม่น�า
ข ้อมูลส ่วนตัว เช ่น เงินเดือน  
ประวตักิารรกัษาพยาบาล ครอบครวั 
ไปเปิดเผยให้กบับคุคลภายนอกหรอื
ผู้ท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่
ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่
เก่ียวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย 
8.6.8  สร้างแรงจงูใจให้พนกังานเกดิ
ความภาคภมิูใจในองค์กร และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วย
กัน และระหว่างพนักงานกับองค์กร 
8.6.9 ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมี
จิตส�านึกค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์กรหรอืส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
โดยประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่พนักงาน 
8.6.10 ด�าเนินการให้พนักงานทุก
ระดับเข้าใจในเรื่องจริยธรรมทาง
ธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของ
พนักงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ซึ่ง
พนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่ง
เสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบ
ของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร

8.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และ การเปิดเผยข้อมูล

8.7.1  ดแูลและควบคมุข้อมลูภายใน
ของบริษัท และข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่พึงเปิด
เผยข ้อมูลอันเป ็นความลับของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก
8.7.2 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และ
โปร่งใสโดยสม�า่เสมอตามหลกัเกณฑ์
ต่างๆ ที่ก�าหนด และ ระมัดระวังไม่
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความส�าคัญผิด
หรอืความสบัสนในข้อมลูสารสนเทศ 
8.7.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง จากต�าแหน่ง
หน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับ
ของบริษัท 
8.7.4 ระมัดระวังในการท�ารายการ
ระหว่างกันในกลุ่มบริษัท โดยค�านึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของ กลุ่มบริษัท
เป็นส�าคัญและต้องไม่ขัดต่อกฎ
ระเบียบของทางราชการและข้อ
บังคับของบริษัทน�าเสนอข้อมูลและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กรณีที่มีการ
ปฏิบัติเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยง
ต า ม ที่ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทยก�าหนด 
8.7.5 กรรมการและผู้บริหารที่อาจ
มีส่วนได้เสียกับรายการที่อาจขัด
แย้งทางผลประโยชน์นั้น ๆ จะไม่มี
ส่วนเกีย่วข้องในการพจิารณาตดัสนิ
ใจ แต่สามารถเข้าร่วมรับฟังในที่
ประชุมได้
8.7.6 ไม่พึงรับเป็นกรรมการหรือที่
ปรึกษาในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท เว้นแต่ จะได้รับความเห็น
ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
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9. จรรยำบรรณของพนักงำน (Ethics of Employees)

9.1 จรรยาบรรณทีพ่งึปฏบิตัต่ิอตนเอง
และเพื่อนร่วมงาน

9.1.1 มีทัศนคติที่ดีให้เกียรติและ
ยกย่องผู ้อื่นเคารพและเชื่อฟังผู ้
บังคับบัญชา
9.1.2 ปฏิบัติหน ้า ท่ีด ้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมทุ่มเทและ
ขยันหมั่นเพียร
9.1.3 ยึดมั่นในกติกากฎระเบียบที่
ก�าหนดไว้ ไม่แข่งขันกับผู ้อื่นนอ
กกฏเกณฑ์ และไม่ให้ร้ายหรือใส่
ความ ผู้อื่น
9.1.4 ปฏิบัติตนอยู่ภายในกรอบศีล
ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
งดงาม
9.1.5 ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างจริงใจมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดีมีความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
9.1.6 พฒันาตนเองให้มคีวามรอบรู้
อยู ่ เสมอถ ่ายทอดความรู ้ และ

ประสบการณ์การท�างานให้เพื่อน
ร่วมงานทุกระดับ

9.2 จรรยาบรรณที่มีต่อบริษัท 
9.2.1 มุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์/ภารกิจ/
ค่านิยมหลัก/และจรรยาบรรณของ
บ ริ ษั ท แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม อ ย ่ า ง
เคร่งครัด
9.2.2  ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ของ
บริษัท
9.2.3 ไม่เรียก รับ หรือรับทรัพย์อื่น
ใดจากลูกค้า หรือผู้ที่ท�าธุรกิจกับ
บริษัท นอกเหนือจากระเบียบท่ี
บริษัทก�าหนด

9.3 จรรยาบรรณที่มีต่อลูกค้า 
9.3.1 รกัษาความลบัของลกูค้าและ
ไม่แสวงประโยชน์จากความไว ้
วางใจของลกูค้าเพือ่ตนเองหรอืกลุม่ 
9.3.2 ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความ

ยินดีจริงใจ และเสมอภาคกัน บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์ 
9.3.3 ไม่ให้ความหวัง หรือสัญญา
กับลูกค้า โดยที่ตนเองไม่มีอ�านาจที่
จะกระท�าการนั้นได้ 

9.4 จรรยาบรรณที่มีต่อสังคม 
9.4.1 ให้ความช่วยเหลอื หรอืมส่ีวน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคมในโอกาส
ที่เหมาะสมตามสมควรแก่ฐานะ 
9.4.2 เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองตามสิทธิและเสรีภาพ
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
9.4.3 ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่
เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอัน
งดงาม หรือ เป ็นการส ่ ง เสริม
อบายมุข

10. นโยบำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

บริษัทมีนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทาง
ป ั ญ ญ า แ ล ะ ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
1.  บรษิทัจะไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร 
และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
โดยเด็ดขาด
2. พนักงานของบริษัท มีหน้าท่ีรักษา
ความลับทางการค้า วิธีประกอบธุรกิจ
ทีเ่ป็นความลบั ไม่ว่าจะเป็นของบรษิทั 
ลูกค้า หรือคู่ค้า

3 .  พนักงานของบริษัท ต ้องใช ้
คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการ
ท�างาน ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่
ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณี
4.  พนกังานของบริษทัต้องใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้าม
ติ ด ตั้ ง แ ล ะ  ใ ช ้ ง า น โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องใน
บริษัทโดยเด็ดขาด

5. บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา 
ติดตาม และควบคุมการใช้ระบบ
สารสนเทศของพนักงานของบริษัท 
เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบ
ของบริษัท
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11. นโยบำยกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทมีนโยบายส ่ ง เสริมการใช ้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยต้องไม่กระทบ
ต่อกระบวนการผลิต คุณภาพสินค้า 
ความปลอดภัย และความเป็นอยู่โดย
ปกติของพนักงาน โดยบริษัทมีการตั้ง 
คณะกรรมการอนรุกัษ์พลังงานขึน้ เพือ่
ท�างานในด้านการอนรุกัษ์พลงังานและ
ใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 

โดยคณะกรรมการจะมีการประชุมเป็น
ประจ�าทกุเดอืนเพือ่รบัทราบผลการใช้
พลังงานของแต่ละพื้นที่ของบริษัท 
และก� าหนดมาตรการในการใช ้
พลังงานของบริษัท มีการรณรงค์ให้
พนักงานร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน โดย
การปิดป้ายการรณรงค์  การประกาศ
เสียงตามสาย เป็นต้น

12  นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน

กลุม่บรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนารี 
จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษชนหลักขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งเป็นสิทธิเกี่ยวกับ
การปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ 
ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและบคุคล
ต่อไป ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุก
คนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท�างาน 
ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ และ
ประกาศ ค�าสั่งต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
2.บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานหรือ
บุคคลภายนอก ได้แสดงความคิดเห็น
หรอืเสนอแนะต่าง ๆ  ได้โดย ชอบธรรม 
โดยผ่านช่องทางข้อเสนอแนะ (Sug-
gestion) ของบริษัทฯ หรือผ่านฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์หรือผ ่านเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีการด�าเนินงานโดยความ
ชอบธรรม ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น 
ระหว่างพนักงาน คู่ค้า และประชาชน
ทัว่ไปโดยให้บรกิารทีเ่ท่าเทยีมกันและ
เป็นไปตามขั้นตอนการท�างานของ
บริษัท  
4. บริษัทฯ จะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วย
งานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทุกกรณี

13.  นโยบำยด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับ
สังคม (CSR)

กลุม่บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนา
รี จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจภายใต้
การก�ากับกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบ
ริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมกับ
สังคม (CSR : Corporate Social 
Responsibility) บรษิทัฯ จงึมนีโยบาย
ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส�าหรับ
พนักงาน ชุมชน และสังคมอย่าง
สม�่าเสมอ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. กิจกรรมด้านการให้ทนุการศกึษา
2.กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมเยี่ยม
บ้านเด็กอ่อนและบ้านพักคนชรา 
3. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย     
4. กิจกรรมบริจาคเงินและข้าวสาร
เพื่อช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์   
5. กิจกรรมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

14.  กำรร้องเรียนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงาน
หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทโดยสามารถ
ร้องเรียนได้โดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัททาง E-Mail: 
auditcom@patumrice.co.th
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15. บุคลำกร 

บุคลากรของกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2556 รวม
ทั้งสิ้น 388 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลตอบแทนรวมของพนกังานทัง้หมด (เงนิเดอืน
และค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน) 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 106,321,854 ล้านบาท (ดู
หมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 22)
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร ทางบ
ริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ 
โดยเริ่มตั้งแต่รับพนักงานใหม่มาท�างาน มีการ
ปฐมนิเทศ เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจต่อกฎ
ระเบียบและท�าให้พนักงานมีความเข้าใจต่อ

ธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทมากข้ึน ต่อจากนั้น 
ทางหน่วยงานของพนักงานจะจัดการฝึกอบรม
ตามคู ่มือการฝ ึกอบรม (ตามข ้อก� าหนด 
ISO9001:2008) จากนั้นจึงเป็นการฝึกงานใน
หน้าที่จริง ในระหว่างปีหรือตามที่เห็นสมควรก็
ยงัม ีการฝึกอบรมอืน่ ๆ  อกีทีเ่หมาะสมกบัหน้าที่
การงานของพนกังานนัน้ ๆ  ซ่ึงทัง้หมดนีจ้ะอยูใ่น
แผนการพฒันาและฝึกอบรมพนกังานของบรษิทั
ที่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติตั้งแต่ต้นปี

บริษัท จํานวนพนักงาน (คน) 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พี อาร จี พืชผล จํากัด 

บริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด 

บริษัท สีมาแพค จํากัด 

บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด 

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ซิสเต็ม จํากัด 

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

212 

4 

6 

71 

3 

4 
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1.การพัฒนาการใช้งานระบบ Navi-
sion  3 รอบ คือวันที่ 9 มี.ค., วันที่ 
23-24 มี.ค., และ 29-30 มี.ค. 2556
2.ทบทวนระบบคุณภาพ GMP & 
HACCP เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556
3.เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุม
งาน ติดตามงาน เม่ือวันที่ 20 มิ.ย. 
2556
4.โทษและพิษภัยสิ่งเสพติด เม่ือวันที่ 
26 มิ.ย. 2556

5.การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ 
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2556
6.ความรู ้ เกี่ ยวกับระบบทางเดิน
อาหาร, ทางเดินหายใจและการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เม่ือวันที่ 14 
ส.ค. 2556
7.มาตรฐานฮาลาล ในสถานประกอบ
กิจการ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2556
8.ศิลปะการจดัการอารมณ์เพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2556
9.ดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนี
ไฟ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2556
10.ความรู ้อาสาสมัครอาชีวอนามัย 
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2556
11.กลยุทธ์ในการสร้างและพัฒนาทีม
งาน เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยใน (In-house Trainning) ตั้งแต่เดือนมกรำคม – ธันวำคม 2556 ดังนี้

บริษัทฯ  ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรม
ภำยนอก (Public Training) ตั้งแต่
เดอืนมกรำคม – ธนัวำคม 2556 ดงันี้

1.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การอนุ รั กษ ์พลั ง งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม วันที่ 23 พ.ค. 2556
2.การปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 
2556
3.การก�ากับดูแลและส่งเสริมการ
ปฏิบัติตาม พรบ.การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน วันที่ 13 มิ.ย. 2556
4.งานประกันสังคม เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 
2556
5.Reduce Energy consumption 
while increasing productivity เม่ือ
วันที่ 4 ก.ค. 2556
6.เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ  จั งหวั ด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2556
7.ECO.2 FUME ทางเลือกใหม ่
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 9 ก.ค. 2556
8.Coaching and Feedback เมื่อวัน
ที่ 22 ส.ค. 2556
9.ภูมิคุ้มกันของนักจัดซื้อไทย เมื่อวัน
ที่ 2 ก.ย. 2556
10.Building MBK Culture เมื่อวันที่ 
6 – 7 ก.ย. 2556

11.เครอืข่ายเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั
ในสถานประกอบการ กลุ่มงานอาชีว
อนามัย เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556
12.มาตรการรกัษาความปลอดภยัตาม
มาตรฐาน AEO เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 
2556
13.คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน วันที่ 6 – 7 พ.ย. 2556 
14.หลักบัญชีที่ส�าคัญ เมื่อวันที่ 28 
ต.ค. 2556
15.ILLUSTRATOR CSB For TECH-
NIQUES เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2556
16.เทคนิคการเจรจาต่อรองในงาน
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556
17.มาตรฐานบรรจภุณัฑ์เพือ่โลจสิตกิส์ 
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556
18.Competency Based Interview 
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556
19.การรับรองสิทธิประโยชน์ภายใต้ 
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2556
20.การบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน
บัญชี เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2556
21.Secret Of The Effective Great 
Sale เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556
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เป ้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ
เป้ำหมำยกำรตลำดและกำรขำย

เป้าหมายส�าคญัของ บรษิทั ปทมุไรซมลิ 
แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน)  คือ
การเป็นผู้จ�าหน่ายข้าวสารบรรจุถุง
ตรา “ข้าวมาบุญครอง” ที่มียอดขาย
ในประเทศอยู่ในสามอันดับแรกของ
ตลาด ดงัน้ันบรษัิทฯ จงึเน้นสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครื่องหมายการค้า 
“ข ้าวมาบุญครอง” และ “ข ้าว
มาบุญครอง พลัส” โดยตอกย�้ า
ภาพพจน์ของข้าวที่มีคุณภาพดี ราคา
ยุติธรรม และเป็นข้าวแท้ไม่ปลอมปน 
ตรงตามฉลากทีร่ะบชุนิดข้าว ท้ังน้ีเพือ่
ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือความมั่นใจ
และมีความไว ้ ว าง ใจ ใน  “ข ้ าว
มาบุญครอง” และ “ข้าวมาบุญครอง 
พลัส”
ภายในปี 2556  บรษิทัได้มกีารด�าเนนิ
การกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมุ่งเน้น
การให้ข้อมูลความรู้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต ่างๆ ในเรื่องของ
คุณภาพ ความสม�่าเสมอของสินค้า 
มาตรฐานการด�าเนินงาน และโดย
เฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู ้
บริโภคที่เกิดเป็นกระแสการเรียกร้อง
ในหมู ่ผู ้บริโภค อาทิ ช่องทางการ

สือ่สารทางวทิย ุการใช้ Social Media 
ในการกระจายข่าวสารต่างๆ การเปิด 
Open House โรงงานข้าวสารบรรจุ
ถงุ เพือ่ให้สือ่มวลชนเข้ามาท�าข่าว เพือ่
สร้างความเข้าใจและการรับรู้ในเร่ือง
ของคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ของบริษัทฯ และช่องทางอื่นๆตาม
ความเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมีการ
พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อ
สขุภาพ ข้าวไรซ์เบอรี ่ข้าวสีพ่ฒัน์ ข้าว
กล้องงอกหอมมะลิ เพื่อตอบสนองให้
แก่กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพที่
แขง็แรง รวมถงึยงัเพ่ิมช่องทางการจัด
จ�าหน่ายเพือ่ให้เข้าถงึผูบ้รโิภคมากขึน้ 
เช่นตามร้านสะดวกซ้ือของ 7-11 ใน
ร้านสะดวกซือ้ของสถานบีรกิารน�า้มนั
ต่างๆ เช่น เอสโซ่ และ ปตท และ
บริษัทยังคงวางแผนงานขยายตัวการ
จดัจ�าหน่ายผ่านร้านสะดวกซือ้ทีแ่ต่ละ
ผู้ประกอบการมีการวางแผนขยายตัว
มากขึน้ อาท ิ Family Mart, Lawson, 
365 และอื่นๆ  บริษัทยังพยายามเพิ่ม
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้า
ของบรษิทัฯ ในระยะยาวด้วยคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเป็นส่ือ
โฆษณาด้วยการบอกปากต่อปากต่อไป

“ข้าวมาบุญครอง” ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตราสนิค้าทีผู่บ้รโิภคให้ความ
เชื่อมั่นสูงสุดประจ�าปี 2553 ส�าหรับ
ข้าวสารบรรจุถุงจากการส�ารวจความ
เชื่อมั่นของผู ้บริโภคของนิตยสาร 
Reader’s Digest บรษิทัจงึได้เพิม่ตรา
สัญญักษณ์ดังกล่าวลงบนผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทฯ ยังคง
รกัษาตราสญัลกัษณ์รปูมอืพนมแบบดี
พิเศษ (ติดดาว)   จากกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบริษัท
เป ็น ผู ้ ผ ลิตรายแรกที่ ไ ด ้ รั บตรา
สัญลักษณ์ดังกล่าว และปัจจุบันก็มี
เพียงบริษัทรายเดียวเท่านั้นที่ยังคง
สามารถรักษาตราสัญญลักษณ์ดัง
กล่าวไว้ได้ เนื่องจากบริษัทได้รับ
รางวลัการผลติข้าวสารหอมมะลบิรรจุ
ถุงที่มีคุณภาพสม�่าเสมอเป็นเวลา 8 ปี
ติดต่อกัน ต้ังแต่เริ่มมีรางวัลดังกล่าว  
ซ่ึงรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับทั้งหมดถือ
เป็นการตอกย�า้ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองข้าว
บรรจุถุงตรามาบุญครอง และสร้าง
ความเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู ้
บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย
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เป้ำหมำยกำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพ

เป้าหมายของบริษัทฯ คือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีโดยมี
ต้นทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ เป้าหมายนีไ้ด้สะท้อนให้เหน็ในการ
ด�าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008   
โดยมีการก�าหนดโยบายคุณภาพว่า

 “สร้ำงจิตส�ำนึกที่ดีให้แก่พนักงำนตลอดจน
พฒันำประสทิธภิำพองค์กรอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่ สร้ำงควำม
พึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ”

และเพือ่ให้นโยบายนีมี้ผลส�าเรจ็ในทางปฏบัิต ิทางบรษิทัฯ  
จึงมีวัตถุประสงค์คุณภาพรองรับอีกหลายข้อใช้เป็นดัชนี
การวดัประสทิธภิาพในการผลติ และในการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท
บริษัทฯ มีการด�าเนินงานตามระบบ GMP (Good Manu-
facturing Practice) เพื่อเป็นหลักในการประกันคุณภาพ
ด้านความปลอดภัยของอาหาร และระบบ HACCP (Haz-
ard Analysis and Critical Control Point) เพื่อเป็นหลัก
ในการควบคุมกระบวนการผลติ โดยเน้นจดุทีส่�าคัญในการ
ควบคุมอันตรายไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภค ทั้ง 2 ระบบได้ผ่านการ
ตรวจประเมนิและรบัรองโดยบรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ซึ่งโรงบรรจุข้าวถุงของบริษัทฯ เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ผ่านการรับรองทั้ง 2 ระบบ 

และตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา บรษัิทฯ ยงัคงด�าเนนิงานตาม
ระบบ BRC (British Retail Consortium)  ซึ่งเป็นระบบ
ประกันคุณภาพส�าหรับสินค้าที่จะไปจ�าหน่ายในตลาดค้า
ปลกีส�าหรบัประเทศในกลุม่ยโุรป และทวปีอเมรกิา ว่าเป็น
สนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรองทัง้ด้านคณุภาพ ความปลอดภัย ทัง้
ยังมีมาตรฐานด้านกฏหมายส�าหรับสิ่งแวดล้อม อาชีว
อนามัย รวมถึง CSR ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนกระทั่งถึงมือผู้
บริโภค โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน ทั้งสินค้า
ภายในประเทศและต่างประเทศ  และรบัรองมาตรฐานโดย 
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยได้เพิ่มนโยบำย
หลกัเป็น   “กลุม่บรษิทัปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนำร ีจ�ำกดั 
( มหำชน )ผลิตสินค้ำให้ปลอดภัยตำมกฎหมำย  และมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนตลอดจนพัฒนำประสิทธิภำพ
องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง    เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ลูกค้ำ”
ภายในปี 2556 นี้ทางบริษัทเองได้รับการรับรองจาก
องค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นมาตรฐานที่
รับประกันคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของอาหาร

เป้ำหมำยกำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพ

บรษิทัฯ  มีเป้าหมายทีจ่ะกระจายความเสีย่งของธรุกิจทีท่�า
อยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าธุรกิจข้าวจะพิสูจน์ในตัวของสินค้าเอง
แล้วว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขึ้นหรือลง ข้าวก็ยัง
คงขายได้ เพราะคนไทยทุกคนบรโิภคข้าวทุกวนั    แต่ธรุกิจ
ข้าวกม็คีูแ่ข่งเป็นจ�านวนมาก รวมถงึการแทรกแซงจากภาค
รฐัซึง่มเีพิม่มากขึน้ ดงันัน้  ทางบรษิทัฯ จงึก�าหนดการขยาย
ธุรกิจให้กว้างขึ้น ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาบริษัทฯ ด�าเนิน
การให้เช่าคลังสินค้าที่มีอยู่ที่ปทุมธานีเพื่อเป็นการใช้พื้นที่
ได้อย่างมีประสทิธภิาพและก่อให้เกิดรายได้แก่บรษิทัฯ ส่วน

ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในด้านศูนย์อาหารที่ 
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ คือ The Fifth ศูนย์อาหารที่ชั้น 5 และ 
Food Island ศนูย์อาหารทีช่ัน้ 6 เพือ่สร้างรายได้และขยาย
ฐานการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมในเรื่องการ
ให้บริการทางด้านอาหารให้เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งมีการ
ลงทนุกบัผูร่้วมทนุจากประเทศญีปุ่่น เพือ่ด�าเนนิกิจการร้าน
อาหารญี่ปุ่น ที่มีอัตราการเติบโตทางตลาดอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทั้งที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมและธุรกิจชนิดใหม่ ๆ อีกด้วย
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โครงสร ้ำงเงินทุน
1. หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60 
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(ข) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี
(ค) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี
(ง) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

- ไม่มี
(จ) Shareholding Agreement ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระหว่างกัน

- ไม่มี

2. ผู้ถือหุ้น        

1. บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)   44,713,100  หุ้น หรือ  74.52%
2. บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)      5,875,500 หุ้น หรือ   9.79%
3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)     2,642,413  หุ้น หรือ   4.40%
4. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จ�ากัด      1,962,000  หุ้น หรือ   3.27%
5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด      1,280,000  หุ้น หรือ   2.13%
6. น.ส.อตินุช ตันติวิท            902,200  หุ้น หรือ   1.50%
7. นางวรรณวิภา ตันติวิท           898,600  หุ้น หรือ   1.50%
8. DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients        584,400 หุ้น หรือ   0.97%
9. นายสมเกียรติ ลิมทรง              79,400  หุ้น หรือ   0.13%
10. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด           70,000  หุ้น หรือ   0.12%
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โครงสร ้ำงกำรจัดกำร
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริษัท

หมายเหตุ :  ** กรรมการตรวจสอบล�าดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน     

         ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจัดการของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  **  กรรมการตรวจสอบลาํดบัท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทาน     

 ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน ์  ประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร                                                                                

2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม   ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ                                      

3. รองศาสตราจารย ์ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ             

4. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล  รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

5. นายเดช บลุสุข   กรรมการอิสระ                                                          

6. นายเสริม เฮนร่ี เพญ็ชาติ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                       

7. นายเกษมสุข จงมัน่คง  กรรมการ                        

8. นายสมบูรณ์ วงศรั์ศมี  กรรมการ                                                                                                                                                   

9. นายสมเกียรติ มรรคยาธร              กรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์  เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน ์  ประธานกรรมการบริหาร                                                                                                                                

2. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล  รองประธานกรรมการบริหาร                                                                                                                      

3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร              กรรมการผูจ้ดัการใหญ่                          

นางพาณิภคั ฉตัรวงศต์ระกูล  เลขานุการคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม **   ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ                                                                                                                                

2. รองศาสตราจารย ์ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ                                                

3. นายเสริม เฮนร่ี เพญ็ชาติ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ                  

นางสาวยพุาพรรณ์ ปริตรานนัท ์            เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                

2. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้ถือหุ้น 
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คณะกรรมกำรบริษัท

มีอ�านาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวม
ทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอ�านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่น กระท�าการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ รวมทั้งมีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งตามที่เห็น
สมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และในจ�านวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดย
ให้มีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง 

คณะกรรมการต้องมีอย่างน้อย 5 ท่าน จะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องเป็นผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นราชอาณาจักร การเลือกต้ังกรรมการของบริษทักระท�า
โดยทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามข้อบงัคบัของบรษิทั โดยในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุ
ครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการนั้นพ้นจากต�าแหน่ง โดยในปีที่ 1 และ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
ส่วนในปีต่อ ๆ  ไป ให้กรรมการซึง่อยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูพ้้นจากต�าแหน่ง  กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่ง
ด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับต�าแหน่งอีกก็ได้  นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระข้างต้น 
กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อตาย หรือลาออกโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัท หรือขาดคุณสมบัติมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้
ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

อ�านาจกรรมการและข้อจ�ากัดอ�านาจกรรมการ
1. ช่ือและจ�านวนกรรมการ  ซึง่มอี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื นายสเุวทย์ ธรีวชริกลุ   หรอื 

นายสมเกียรติ มรรคยาธร หรือ นายเกษมสุข จงมั่นคง หรือ นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการ
สองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

2. ข้อจ�ากัดอ�านาจกรรมการไม่มี

คณะกรรมกำรบริหำร       

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วย ประธาน
กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริหาร จะประชุมร่วมกับคณะท�างานของบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
วาระต่างๆ เช่น ผลการด�าเนินงานประจ�าเดอืน, งบประมาณ, แผนการลงทนุระยะสัน้ระยะยาว, และเรือ่งอืน่ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นคณะกรรมการบริหารจะรายงานต่อไปยังคณะ
กรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการซึ่งมีทุกเดือน
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนด และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และเลขานกุารคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (in-

ternal audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บรษิทัปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ข้อก�าหนดตลาดหลกัทรพัย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้เพือ่ให้ม่ันใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งมีรายงานดัง
กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเหน็เก่ียวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็น
ทีเ่ช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ
สอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎบัตร (charter) (โปรดด ูรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบหน้า 20-21 และ 
เรื่องกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบหน้า 
95-96)

(ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไป
ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบั
ผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดัให้มกีารประชมุเดอืนละครัง้ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายจดัการเพือ่พจิารณา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นไว้และสรุปประเด็นสาระส�าคัญ ๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทต่อไป
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมขีอบเขตการ ปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับต�าแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบ
ดังนี้

1. สรรหาผู้ที่เห็นสมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของผูท้ีเ่หน็สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยพจิารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษัท และระดับอัตราค่าตอบแทนซึ่ง เปรียบเทียบได้กับ
เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พจิารณาผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในแต่ละปี เพ่ือน�าเสนอขออนมุติัปรับอตัราเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัท

4. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556)

54 
 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

        คณะกรรมการตรวจสอบ ไดจ้ดัให้มีการประชุมเดือนละครั� งร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน

 และฝ่ายจดัการเพื่อพิจารณาขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดใ้ห้ความเห็นไวแ้ละสรุปประเด็น

สาระสาํคญั ๆ    เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั� งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตการ

 ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงันี�  

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ มีหน้าท่ีและ

 ความรับผดิชอบดงันี�  

  1.  สรรหาผูท่ี้เห็นสมควรดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

 เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี     

  2.  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผูท่ี้เห็นสมควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 โดยพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษทั และระดบัอตัราค่าตอบแทนซ่ึง

 เปรียบเทียบไดก้บัเกณฑม์าตรฐานอุตสาหกรรมและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

  3. พิจารณาผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในแต่ละปี   เพื่อนําเสนอขออนุมัติ

 ปรับอตัราเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากคณะกรรมการบริษทั      

  4.  ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (1 มกราคม 2556 – 31 ธนัวาคม 2556) 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รวมค่าเบี้ยฯ บําเหน็จ

บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริหาร สรรหาและ (บาท) กรรมการ

พิจารณา (บาท)

ค่าตอบแทน

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 120,000.00    -                 120,000.00    -                 240,000.00    -                 480,000.00       -                 

2.  ดร.พรสิริ ปุณเกษม 120,000.00    240,000.00    120,000.00    200,000.00    -                 -                 680,000.00       120,000.00    

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง 120,000.00    120,000.00    120,000.00    110,000.00    -                 80,000.00      550,000.00       120,000.00    

4.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล 60,000.00      -                 60,000.00      -                 144,000.00    20,000.00      284,000.00       -                 

5.  นายเดช บูลสุข 120,000.00    -                 70,000.00      -                 -                 -                 190,000.00       -                 

6.  นายเสริม เฮนรี่  เพ็ญชาติ 120,000.00    120,000.00    110,000.00    100,000.00    -                 -                 450,000.00       120,000.00    

6.  นายเกษมสุข จงมั่นคง 60,000.00      -                 60,000.00      -                 -                 -                 120,000.00       -                 

8.  นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี 60,000.00      -                 60,000.00      -                 -                 -                 120,000.00       -                 

9.  นายสมเกียรติ มรรคยาธร 60,000.00      -                 60,000.00      -                 -                 -                 120,000.00       -                 

รวม 840,000.00    480,000.00    780,000.00    410,000.00    384,000.00    100,000.00    2,994,000.00    360,000.00    

รายชื่อ

เบี้ยกรรมการ (บาท) เบี้ยประชุม (บาท)

 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) 
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2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง (1 มกราคม 2556 – 31 ธนัวาคม 2556)   

ผู้บริหาระดับสูง 7                   

(เงินเดือนและโบนัส)

11,424,048                           

ผู้บริหาระดับสูง จํานวน(คน)
จํานวนเงิน(บาท)

 
 

3. ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี)                        

-ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
-ไม่มี
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กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนด้านการก�ากับดูแลกิจการ   
การสอบทานความถกูต้องเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิ   ระบบการควบคุมภายใน ระบบการจดัการความเสีย่ง  การ
ตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  เพื่อให้การบริหารจัดการงานต่างๆ ของบริษัท  และบริษัทย่อย  และบริษัทร่วมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 
ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อย 3 ท่าน โดยต้องประกอบด้วยผู ้มีความรู ้และ
ประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าที่สอบทานงบการเงิน
ได้อย่างน้อย 1 ท่าน
1.3 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

2.  คุณสมบัติ

2.1 เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และข้อ
บังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด และ
สามารถให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ
2.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอในฐานะเป็น
กรรมการตรวจสอบ

3.  วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ  ด�ารง
ต�าแหน่งตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
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4.  หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ

4.1 การควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายใน

4.1.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคมุภายใน (Internal con-
trol) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน  (Internal Audit)  ที่เพียง
พอและมีประสิทธิผล
4.1.2 พจิารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.1.3 พจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจ
สอบประจ�าปีของบริษัทร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายในโดย
ค�านึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 ดแูลให้ฝ่ายจดัการมกีารแก้ไข
ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และ
ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การ
ด� า เ นิ น ง า น เ ป ็ น ไ ป อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
4.1.5 สอบทานหลักฐาน หรือ 
ไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามี
การด�าเนินการที่อาจมีผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ หรือ มี
ข้อบกพร่อง หรือ มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีผลต่อการ
ด�าเนินงาน หรือ ระบบการควบคุม
ภายใน  และน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป
4.1.6 พจิารณาแต่งตัง้ เลกิจ้าง หรอื
ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่
ผู้ตรวจสอบภายใน

4.2 รายงานงบการเงินและการเปิด
เผยข้อมูล

4.2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องตามควร 
เพียงพอ และเชื่อถือได้เป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4.2.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง 
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์  เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ความสมเหตุสมผล  และเป ็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4.2.3 สอบทานหลักฐานหากมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการด�าเนินการที่อาจ
มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ หรือ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจ
มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ
บริษัท

4.3 ผู้สอบบัญชี
4.3.1 พิจารณา คัดเลือก เสนอค่า
ตอบแทน และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่
มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
4.3.2 เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชี  
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.3.3 เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบ
ทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็น
ว่าจ�าเป็นและเป็นเร่ืองส�าคัญใน

ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทได้

4.4 การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ
กฎหมาย

4.4.1 สอบทานว่าบริษัทได้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย ์  หรือกฎ
ระเบียบของหน่วยงานราชการ  
4.4.2 สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อ
สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�า
ใดๆ ท่ีอาจฝ่าฝืนกฎหมาย   หรือ ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎระเบียบของหน่วยราชการ ซึ่งมี
หรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการ
เงิน และผลการด�าเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

4.5 การก�ากับดูแลและการจัดการ
ความเสี่ยง สอบทานระบบการก�ากับ
ดูแลและการจัดการความเสี่ยง
4.6 ความรบัผดิชอบอืน่ๆ ประสานงาน
กับคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทใน
เครือ (ถ้ามี) ในการปฏิบัติงานตรวจ
สอบของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม รวม
ถึงการปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆ ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4.7 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ในกรณีจ�าเป็นคณะกรรมการตรวจ
สอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการ
บริษัทให ้มีการว ่าจ ้าง หรือน�าผู ้
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณา
ปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท

5.  กำรประชุม

5.1 ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง    ทั้งนี้อาจมีการจัดการประชุมเพิ่ม
เติมจากที่ก�าหนดได้ตามที่เห็นสมควร
5.2 องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
จ�านวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการตรวจ
สอบทั้งหมด
5.3 คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจเชญิฝ่ายจดัการ หรอื 
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจงให้ความเห็นหรือจัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจ�าเป็นได้
5.4 กรรมการตรวจสอบทีม่ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใด กรรมการ
ตรวจสอบท่านนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดการแสดง
ความเห็นในเรื่องดังกล่าว

6.  กำรรำยงำน

6.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข กรณีที่มีการกระท�าที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส�าคัญท้ังในเร่ืองฐานะการเงิน ผลการ
ด�าเนินงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต ข้อ
บกพร่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การ
ปฏิบัติที่ ขั ดต ่อกฎหมาย หรือต ่อข ้อก� าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ    
6.2 จัดท�ารายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่  และการก�ากับ
ดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัท
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilites:CSR)

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจมากว่า 34 ปี บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานดังนี้

1. การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี บรษิทัมีการด�าเนนิ
กิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีโครงสร้าง
การท�างานทีโ่ปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้
ตอน โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึง คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  การประกอบ
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยการเข้าร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการน�า
เสนอข้อมูล และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันการ
ค้าอย่างเสรี ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวม
ถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่
ธุรกิจทุกขั้นตอน

2. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค มุง่มัน่พฒันาและ
ควบคุมมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู ้
บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ให้ความ
ส�าคัญเป ็นอย ่างมากต ่อการดูแลรักษาสิ่ ง
แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ
เติบโตอย่างยั่งยืน Quality Sustainable โดย
ในปีที่ผ่านๆมา บริษัทได้ด�าเนินการเข้าร่วม
โครงการกับ World Bank ในเรือ่งการลดการใช้

สารเมทิลโบรไมด์ ซึ่งส ่งผลกระทบต่อชั้น
บรรยากาศ ซึง่บรษิทัให้ความส�าคญัในเรือ่งนีโ้ดย
มีการก�าหนดนโยบายลดและเลกิใช้สารนีส้�าหรบั
ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติเพือ่จดัจ�าหน่ายภายในประเทศ
ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา พร้อมทัง้ยงัมุง่มัน่ศกึษา
การใช้สารเคมีใดๆทีล่ดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ให้มากที่สุด นอกจากเรื่องการลดภาระโลกร้อน
จากสารเคมีแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีแผน
นโยบายในการพัฒนาผลิต ภัณฑ ์ เพื่ อ ให ้
สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้า
หมายการพัฒนาสินค้าข้าวอินทรีย์อย่างเต็มรูป
แบบ โดยวางโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
กบัผูผ้ลติโดยตรง ซึง่จะส่งผลให้เกดิกลไกการลด 
ละ เลกิใช้สารเคม ีเพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม นอกจาก
นั้น บริษัทยังด�าเนินการตอบแทนสังคมด้วยรูป
แบบของกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมาย 
ตลอดจนการบริจาคและสนับสนุนในกิจกรรม
ของ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  
กิจกรรมต่างๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทฯ 
ด�าเนนิการอยูใ่นปัจจบัุน ซึง่บรษัิทฯ ยงัคงมุง่มัน่
เดินหน้า เพื่อเป็นองค์กรหนึ่งที่จะท�าประโยชน์
ให้กับสงัคม เพือ่ชีวติทีด่ยีิง่ขึน้ของคนไทยทกุคน
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รำยละเอียดกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท

1.  นายศุภเดช พูนพิพัฒน 
  ตําแหนง             
  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  
  อายุ 63 ป 
  คุณวุฒิการศึกษา            
  - Master of  Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา     
  - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547 
 ประสบการณการทํางาน          
 2553 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)   
   รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
   ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 2550 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
   รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการ โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด 
 2549 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัทยอย และบริษัทรวมของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด 
 2548 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารธนชาต 
   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 
 2546 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 
   กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 
 เม.ย.-ก.ย.2555 ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 
 2543-ต.ค.2554 ท่ีปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 
 2533-ต.ค.2552 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         
 -ไมมี - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       
 -ไมมี - 
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2.  ดร.พรสิริ ปุณเกษม 

       ตําแหนง           

  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ      
  (โดยทานเปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทาํหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ 

  ของงบการเงิน) 

  อายุ 62 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - Ph.D (Accounting), University of Florida-Gainesville, Florida, U.S.A.   

  - M.A.S. (Accounting), University of Illinois-Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A.  

       ทุนรัฐบาลไทย         

  - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2551    

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 132) ป 2553 

 ประสบการณการทํางาน        

 2553 - ปจจุบัน อนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ

 2549 – ปจจุบัน ผูอํานวยการหลักสูตร M.S. (Internal Auditing) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 2547 – 2549 คณบดีคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต   

 2546 – 2547 รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

 2544 – 2546 ผูอํานวยการฝายการเงินและผูอํานวยการศูนยลงทุน สวทช.  

 2541 – 2544 รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต   

 2539 – 2541 ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

 2537 – 2539 ผูอํานวยการฝายบัญชีและตรวจสอบ บริษัท สินบัวหลวง จาํกัด (มหาชน)

 2523 – 2537 อาจารยประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   ท่ีปรึกษาการบัญชีและนักวิจัยสํานักบริการวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   ผูชวยผูสอบบัญชี สํานักงานไพรซวอเตอรเฮาส    

 2519 – 2523 เจาหนาท่ีตรวจเงินแผนดิน สํานักตรวจเงินแผนดิน   

 2516 – 2518 เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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3.  รองศาสตราจารย ดร.สาธิต พะเนียงทอง 

       ตําแหนง           

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,      

  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

 อายุ 60 ป 

 คุณวุฒิการศึกษา 

  - 2525 ปริญญาเอกสาขา Operations Management and Finance  

     University  of  Wisconsin, USA   

  - 2521 ปริญญาโทสาขา  Industrial and Systems Engineering  

     University  of  Wisconsin, USA    

  - 2519 ปริญญาตรีสาขา  Industrial and Manufacturing Engineering  

     University  of  Wisconsin, USA   

  - 2547 ประกาศนียบัตร  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

     สําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกลา ประเทศไทย 

ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 128) ป 2553 

 ประสบการณการทํางาน : ประเทศไทย       

 2544– ปจจุบัน รองศาสตราจารย, กรรมการบริหาร, หัวหนาสายงานวิชาการจัดการท่ัวไป 

   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 2542 – ปจจุบัน ท่ีปรึกษาดานการวางแผนเชิงกลยุทธท้ังองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ตางๆ  

   ในประเทศไทย        

 2545 – 2546 ผูอํานวยการบริหารโครงการ-การรวมมือกับ Michael E. Porter :  

   การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  

   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (NESDB) 

 ประสบการณการทํางาน : ประเทศสหรัฐอเมริกา      

 2532 – 2543 ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ของบริษัทท่ีปรึกษาชั้นนําในประเทศ  

   สหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี       

2532 – 2540 Adjunct Professor, GeorgeWashingtonUniversity,WashingtonDC, USA

 2528 – 2532 Adjunct Professor, University of Texas, Austin, USA  

 2525 – 2532 ดํารงตําแหนงผูบริหารใหกับบริษัทขามชาติในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 

   (Consumer product)และอุตสาหกรรมการขนสง ณ รัฐอิลินอยส และเท็กซัส 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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4.  นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาต ิ

  ตําแหนง           

  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

  อายุ 55 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  -  ปริญญาโท Systems Management, University of Southern California  

-  ปริญญาตรี Civil Engineering/Building Design, University of Southern California 

  ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ 

 - ไมมี - 

  ประสบการณการทํางาน         

  ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร: บริษัท บาราคูดา กรุป จํากัด 

    กรรมการ: บริษัท พีเอชเซเวนกรุป จํากัด     

  2531  Advertising Manager : บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)   

  2527  Marketing Research Manager : Leo Burnett 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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5.  นายสุเวทย ธีรวชิรกุล 

       ตําแหนง           

  รองประธานกรรมการบริหาร,         

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  อายุ 54 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ: Wagner College, นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 9/2001    

 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) Class 15/2006 

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2553 

    สถาบันวิทยาการตลาดทุน        

  - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 10 

 ประสบการณการทํางาน        

 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการ      

   - บริษัทยอย และบริษัทรวม ของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  

 2552 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูอํานวยการ    

   บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)       

   กรรมการ  บริษัท สีมาแพค จํากัด     

 2550 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

   - บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       

   - บริษัท ไทยรุง ยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน)     

   กรรมการ  บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด     

   กรรมการ  บริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด 

 2545 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)    

   กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

 2543 – ปจจุบัน  กรรมการ  โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 2537 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท วชิรฉัตร คอนซัลแตนท จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)       

 0.0000003 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน     

 เปนพ่ีเขยนายสมเกียรติ มรรคยาธร  
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หนา 105 ของรายงานแกไขคะ เนื้อหาถูกตอง แตประสบการณการทํางาน ตองจัดใหมดวยคะ 

 

6.  นายเดช บูลสุข 

  ตําแหนง                     

  กรรมการอิสระ 

  อายุ  63  ป 

  คุณวุฒิการศึกษา                     

  -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

 -  หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุนท่ี 23/2547 

 ประสบการณการทํางาน          

 2552 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)   

 2549 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)  

 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเมนท จํากัด   

  กรรมการ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)   

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)  

 2545 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)   

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)   

 2544 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)    

 2550 – 2552 กรรมการ/ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และพิจารณาคาตอบแทน   

  สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ     

  องคการสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ    

 2549–มิ.ย.2552  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)   

 2545–ก.พ.2552 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)  

 2549–ก.พ.2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)  

 2545 – 2549 กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)   

 2547 – 2549 ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลด ประเทศไทย) 

 2545 – 2549  กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 

 2544 – 2549 ประธานมูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส      

 2527 – 2547 ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลด ประเทศไทย)  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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7.  นายเกษมสุข จงม่ันคง 

       ตําแหนง           

  กรรมการ 

  อายุ 54 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

  - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2547 

  - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 9/2008 

  ประสบการณการทํางาน          

  2552 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการธุรกิจสนับสนุน 

    บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

  2550 - ปจจุบัน กรรมการ 

    บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

2546 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการสายการเงินและบริหาร 

    บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

  2549 - ปจจุบัน กรรมการ 

    บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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8.  นายสมบูรณ วงศรัศมี 

       ตําแหนง           

  กรรมการ 

  อายุ 50 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ NIDA        

  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร Oklahoma State University, U.S.A.    

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

 - หลักสูตร Director Certifcation Program (DCP) ป 2547 

 ประสบการณการทํางาน        

 2550 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด   

   (มหาชน)   

 ปจจุบัน  กรรมการบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

 2549 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด     

   กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด    

 2549 – 2550 ผูชวยรองกรรมการผูอํานวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

 2548 – 2549 กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามอินดัสตรี จํากัด   

 2546 – 2548 ผูอํานวยการอาวุโสฝายการลงทุนบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

 2544 – 2546 ผูอํานวยการฝายการลงทุน บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  

 2543 – 2544 ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัทหลักทรัพย BNP   

 2536 – 2543 ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัทหลักทรัพย เอกชาติ จํากัด (มหาชน) 

 2530 – 2536 ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท Riken (Thailand) จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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9.  นายสมเกียรติ มรรคยาธร 

       ตําแหนง           

  กรรมการผูจัดการใหญ 

  อายุ 46 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2549    

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2550 

 ประสบการณการทํางาน        

 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด  

 2548 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร จี พืชผล จํากัด    

   กรรมการบริหาร  บริษัท สีมาแพค จํากัด    

 2547 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด     

2544 – 2547 ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด   

   (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮเทค เปเปอร จํากัด   

 2542 – 2544 ประธานฝายการตลาด และ รักษาการกรรมการผูจัดการ    

   บริษัท เจ แอนด เจ มารีน ฟูด จํากัด     

 2530 – 2542 ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ไอซีซี คอสมอส จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน      

  เปนนองชายภรรยานายสุเวทย ธีรวชิรกุล 
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หน้า  109 

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ X,Z,L - - - - - - - V,Y,L
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม /, /// - - - - - - - -
3. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง /, // - - - - - - - -
4. นายเดช บูลสุข / - - - - - - - -
5. นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาติ /, // - - - - - - - -
6. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล Y,L L X X X L - I O,L
7. นายสมเกียรติ มรรคยาธร O,L O,L L L Z O,L X L -
8. นายเกษมสุข จงมั่นคง I I I I - I - I -
9. นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี I I - - I I - - -

10. นส.อาทร วนาสันตกุล - - I L - - - - -
11. น.ส.ริรินดา พูนพิพัฒน์ - - - L - - - - -
12. นางนาถฤดี จิตฤดีอําไพ - - - I - - - - -
13. นายมาซาฮิโร ฟูจิโอ - - - - I - - - -
14. นายยูอิชิโร คูคิ - - - - I - - - -
15. นายครรชิต ดิลกวณิช - L - - - L L L -
16. ดร.สมบูรณ์ ฐิตินันท์สมบูรณ์ - - - - - - L - -
17. น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล - - I - - - - - -
18. นายชวลิต ลิ่มอติบูลย์ - - - - - - - I -
19. นายสุเมธ ลิ่มอติบูลย์ - - - - - - - I -
20. นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ - - - - - - - L -
21. นายสงกรานต์ เที่ยงธรรม - - - - - - - - -
22. น.ส.รัตนา ปักครึก - - - - - - - - -
23. นางปรียานุช นันทโชติ - - - - - - - - -
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง

ของกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจ

ควบคุมบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทถือ

หุ้นโดยอ้อม, บริษัทร่วม, และบริษัทที่

เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล / บริษัท
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ความหมายของเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ 
/ กรรมการอสิระ   // กรรมการตรวจสอบ   /// ประธานกรรมการตรวจสอบ 

I กรรมการ    L กรรมการบริหาร   O กรรมการผู้จัดการ 

V รองประธานกรรมการ  X ประธานกรรมการ   Y รองประธานกรรมการบริหาร 

Z ประธานกรรมการบริหาร 
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คณะผู้บริหำรฯ

1.  นายสมเกียรติ มรรคยาธร 

       ตําแหนง           

  กรรมการผูจัดการใหญ 

  อายุ 46 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2549     

 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2550 

 ประสบการณการทํางาน        

 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด  

 2548 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร จี พืชผล จํากัด    

   กรรมการบริหาร  บริษัท สีมาแพค จํากัด    

 2547 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด     

2544 – 2547 ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด   

   (มหาชน) 

   รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฮเทค เปเปอร จํากัด   

 2542 – 2544 ประธานฝายการตลาด และ รักษาการกรรมการผูจัดการ    

   บริษัท เจ แอนด เจ มารีน ฟูด จํากัด     

 2530 – 2542 ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ไอซีซี คอสมอส จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน     

 เปนนองชายภรรยานายสุเวทย ธีรวชิรกุล 
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2.  นายครรชิต ดิลกวณิช 

       ตําแหนง           

  ผูอํานวยการอาวุโสสายบริหาร  

  อายุ 59 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - M.B.A. (Finance), University of Wisconsin, U.S.A.     

  - M.S. (Accounting), University of Wisconsin, U.S.A. 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 - ไมมี - 

 ประสบการณการทํางาน     

 2553 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท สีมาแพค จํากัด 

 2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด    

 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด   

 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด    

 2532 – 2536 ผูจัดการฝายคอมพิวเตอร กลุมบริษัท แหลมทองสหการ จํากัด  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)       

 0.0000017 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน      

 - ไมมี - 
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3.  ดร.สมบูรณ ฐิตินันทสมบูรณ 

       ตําแหนง           

  ผูอํานวยการอาวุโสสายวัตถุดิบ 

  อายุ 54 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     

  - ปริญญาตรี แพทยแผนไทยบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 - ไมมี - 

 ประสบการณการทํางาน        

 2556  กรรมการบริหาร สมาคมคาขาวไทย 

 2551 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด 

 2549 – 2553 กรรมการประจําสถาบันคนควา และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร    

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2535 – 2554 ผูอํานวยการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด  

   (มหาชน)  

 2533 – 2534 ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ บริษัท มาบุญครองไรซมิล จํากัด  

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

0.004 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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4.  นายสงกรานต เท่ียงธรรม 

       ตําแหนง           

  ผูอํานวยการสายปฏิบัติการ 

  (ปจจุบันไดลาออกจากบริษัทฯ แลว ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2557) 

  อายุ 53 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

  - วศบ.อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 - ไมมี - 

 ประสบการณการทํางาน        

 2554 – ก.ย. 2555 ผูอํานวยการสายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ  

 2535-2536   วิศวกร บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด  

 2526-2535   วิศวกร 5 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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5.  นางสาวพิมลรัตน จิตตภาวนาสกุล 

  ตําแหนง           

  ผูอํานวยการสายขายและการตลาด 

  อายุ 43 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Marketing & MIS, Oklahoma City University, USA 

  - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 - ไมมี - 

 ประสบการณการทํางาน        

 2554 – ก.ย.2555  ผูอํานวยการสายตางประเทศ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด  

      (มหาชน)  

 2551 – 2554    ผูจัดการฝายสงออก บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)

 2542 – 2551    Export Manager บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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6.  นางสาวรัตนา ปกครึก 

       ตําแหนง           

  รองผูอํานวยการสายบริหาร และ 

  ผูจัดการฝายบัญชี 

  อายุ 49 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 - ไมมี - 

 ประสบการณการทํางาน        

 2534 – 2536 หัวหนาสวนบัญชี กลุมบริษัท แหลมทองสหการ จํากัด 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)       

 0.0000017 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114

7.  นางปรียานุช นันทโชติ 

       ตําแหนง           

  ผูจัดการฝายการเงิน 

  อายุ 52 ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - M.B.A. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย       

  - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 - ไมมี - 

 ประสบการณการทํางาน        

 2539 – 2543  รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน      

   - บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)  

 2535 – 2538 หัวหนาแผนกการเงิน         

   - บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)       

 0.000000017 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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8.  นางสาวดารารัตน หอมรสสุคนธ 

       ตําแหนง           

  เลขานุการบริษัท  

  อายุ 46  ป 

  คุณวุฒิการศึกษา          

  - ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต : Applied Economic Policy Analysis,  

     Northeastern University, Boston, MA., USA 

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร : สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประวัติการอบรมเก่ียวกับกรรมการ : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 - Company Secretary Program (CSP # 32/2009) 

 - Effective Minute Taking (EMT # 19/2011) 

 ประสบการณการทํางาน        

 2551 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ 

   บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

 2548 – ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

   บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

 2548 – 2552  ผูอํานวยการฝายการลงทุน 

   บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)         

 - ไมมี - 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน       

 - ไมมี - 
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นิยำมกรรมกำรอิสระ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ถอืหุน้ในแต่ละบรษิทัไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสิีทธอิอกเสียงท้ังหมดของบริษทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นพนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืมอี�านาจควบคมุของบรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผู้บริหาร หรือผู้มอี�านาจควบคมุของบริษทั
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีลักษณะอื่น ๆ ใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระในการด�าเนินงานของบริษัท

ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นเท่ากับข้อก�าหนดข้ันต�่าของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ต.ล.ท.)

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท

บริษัทได้ขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้
มหีน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.
2551 และให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย. 2551 เป็นต้นไปหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
-ทะเบียนกรรมการ
-หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ,รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ�า
ปีบริษัท 
-หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และต้องจัดส่ง
รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 
7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศก�าหนด

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรอิสระ และเลขำนุกำรบริษัท
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รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ที่ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น
กรรมการและผู้บรหิารบรษิทัฯ และทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรพัย์ดงักล่าว ต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 
3 วันท�าการ
 การถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณวันปิดสมุด

 

หน้า  114   แก้เลข 6.   เป็น 5.  นางสาวพมิลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล 

หน้า  115 แก้เลข 7.  เป็น 6. นางสาวรัตนา ปักครึก 

หน้า  116 แก้เลข 8. เป้น 7. นางปรียานุช นันทโชติ 

หน้า  117 แก้เลข 9. เป็น 8. นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ 

 

หน้า 119  แก้ ตารางใหม่  

 

ช่ือ-นามสกลุ 
จาํนวนท่ีถือ(หุน้) 

ณ 16 ต.ค. 56 

จาํนวนท่ีถือ(หุน้) 

ณ 12 ต.ค. 55 

จาํนวนท่ีถือ(หุน้) 

ณ 18 เม.ย. 54 
เพ่ิม (ลด) 

 กรรมการบริษัท 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน ์ - - - - 

2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม - - - - 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.สาธิต พะเนียงทอง - - - - 

4. นายสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ 20 20 20 - 

5. นายเดช บุลสุข - - - - 

6. นายเสริม เฮนร่ี เพญ็ชาติ - - - - 

7. นายเกษมสุข จงมัน่คง - - - - 

8. นายสมบูรณ์ วงศรั์ศมี - - - - 

9. นายสมเกียรติ มรรคยาธร - - - - 

 ผู้บริหาร 

1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร - - - - 

2. นายครรชิต ดิลกวณิช 100 100 100 - 

3. ดร.สมบูรณ์ ฐิตินนัทส์มบูรณ์ 2,500 2,500 2,500 - 

4. นายสงกรานต ์เท่ียงธรรม - - - - 

5. นางสาวพิมลรัตน์ จิตตภ์าวนาสกุล - - - - 

6. นางสาวรัตนา ปักครึก 100 100 100 - 

7. นางปรียานุช นนัทโชติ 1 1 1 - 

8. นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ - - - - 
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ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ทีต่ัง้ส�านกังาน : 62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ช้ัน 7 ถ.รชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 
10110 
โทรศัพท์ 0-2229-2872 ถึง 80
โทรสาร 0-2654-5642, 0-2654-5645

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
4172 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 ในนามของ  บริษัท 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการ
เงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดัง
กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ส�านักงาน 
อีวาย จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ 
แทนได้

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
(เดิมชื่อบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)

ที่ตั้งส�านักงาน  : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น33 
ถนนรชัดาภิเษก (ใกล้ศนูย์ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ)์คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์. 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

สถำบันกำรเงินหรือบริษัทอื่น ๆ ที่ติดต่อประจ�ำ

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
4. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)  (เดิมชื่อ 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จ�ากัด (มหาชน)
5. ธนคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 
6. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร 
สินเอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

ธนาคาร ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 
0107536001401

ที่ตั้งส�านักงาน:  990 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 1, 2, 3, 
14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330
โทร. 0-2655-9000 
โทรสาร 0-2655-9001
เว็บไซต์ www.thanachartbank.com

บร�ษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนาร� จำกัด (มหาชน)
มา  ชวยกันใหความสำคัญและใสใจกระดูกสันหลังของชาติ

บุญ  คุณของขาวไทย ที่ทำใหเราอิ�มและทำแตสิ�งดีๆเพ��อสังคม

ครอง  ใจผูบร�โภคมานานกวา 35 ปี

         เปนผลิตผลของชาวนาไทย

1979
19931997

1998

1999

2001
2002

2008
2009

2014



บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานขาย:  เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2661-7900 โทรสาร 0-2661-7901 

www.mahboonkrongrice.com, www.facebook.com/mbkrice   

E-mail:  prgrice@patumrice.co.th 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สีมาแพค จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด ไอแลนด จำกัด 2013ANNUAL
REPORT
บร�ษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนาร� จำกัด (มหาชน)
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