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ในปี 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในทวีป
ยุโรปและประเทศญี่ปุ่นน้อยลง แต่เนื่องจากมีการชุมนุมประท้วงของมวลชน 
และเกิดความไม่สงบทางการเมืองขึ้นในช่วงไตรมาสที่  4 ของปี 2556 
ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น 

ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ท่ามกลางการ
แข่งขันด้านราคา ปัญหาแรงงานและความไม่สงบทางการเมือง ผล
ประกอบการของบริษัทในงบการเงินรวมมีผลก าไรสุทธิ 355 ล้านบาท    
ซึ่งเป็นผลจากธุรกิจคลังสินค้ามีก าไรสุทธิ 391 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มก าไรสุทธิ 34 ล้านบาท และธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีผลขาดทุน
จ านวน 7 ล้านบาท และผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรวม
ธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป
จ านวน 63 ล้านบาท 

ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม และธุรกิจคลังเอกสาร ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง
และมีแนวโน้มที่ดีมาก โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือท าให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานใน
ระยะยาวให้ต่ าลงได้อีกด้วย 

ส่วนของการด าเนินกิจกรรมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกนั้น บริษัทได้ให้ความส าคัญ ด้วยตระหนักว่า
องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการด าเนินงาน ด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ด้านการก ากับดูแลกิจการกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและได้น าหลักการหลายประการมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบริษัทด้วยดี
เสมอมา รวมทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน
และไว้วางใจบริษัท บริษัทขอให้ค ามั่นว่าจะด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป 
  

 
นำยแก้วขวัญ วัชโรทัย 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท 
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วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาระบบคลังสินค้า Automation และมุ่งสู่ธุรกิจ
อาหาร และเครื่องดื่ม โดยด าเนินธุรกิจด้วยความมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ :  
1) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีน าสมัย 
3) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ 
 

ค่ำนิยมขององค์กร 
SST 

 
 
  

Strong & Safety 

ความปลอดภัยมั่นคงของสถานที่และความ
ปลอดภัยในการท างานและการให้บริการ 

ความปลอดภัยเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการในธุรกิจคลัง
เอกสารและคลังสินค้า ทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ต้อง
ปลอดภัย รวมถึงสถานที่จัดเก็บต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และ
ความปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บและการท างาน 

Service 

บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง 
สุภาพ มีน้ าใจ และมุ่งม่ันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

พนักงานมีความรักในการให้บริการ ให้บริการตามนโยบายที่
บริษัทก าหนดไว้ คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง 
สุภาพ มีน้ าใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้าพึง
พอใจสูงสุด 

Trust 

สร้างความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจ 

ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่น และสร้าง
ความไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนเพ่ือนร่วมงานและ
พันธมิตร ตลอดจนด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ได้รับความไว้วางใจ
เช่นเดียวกัน 

Teamwork 

สร้างทีมเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน 

การท างานเป็นทีมมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การท างานจะไปสู่
ความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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ในปี 2557 ที่ผ่านมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวร้อยละ  0.7 
ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 0.3 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2556 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.2 และการน าเข้ามีอัตราการขยายตัวร้อยละ (8.5) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 
ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ (0.4) * 

ในปี 2558 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณร้อยละ  3.5 ถึง 4.5 การ
ส่งออกและการน าเข้าจะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.5 และ 1.8 ตามล าดับ * 

ในปี 2557 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 3 แบรนด์ คือ “โอ ปอง แปง” 
“ดังกิ้น โดนัท” และ “บาสกิน รอบบิ้นส์” ยังคงมีศักยภาพการเจริญเติบโตและความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่มี
การแข่งขันสูงเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนในกลุ่มเกรฮาวด์ ซึ่งท าให้บริษัทมีแบรนด์เป็นของตนเองทั้งธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มและเสื้อผ้าส าเร็จรูป และในช่วงปลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจพรีเมี่ยมเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกอีก 1 แบรนด์คือ “COVA” ซึ่งจะเริ่มเปิดด าเนินการภายในปี 2558 นี้ 

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ มีอัตราการใช้พ้ืนที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทเพ่ิมขึ้นจาก 88% ในปี 2556 
เป็น 90% ทั้งนี้บริษัทยังมีลูกค้าท้ังเก่าและใหม่มาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะทางด้านคลังเอกสาร  

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2557 พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

กำรรับฝำกสินค้ำและเอกสำร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้ส านักงาน 
กล่องบรรจุเอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร เช็ค และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝาก
รวมทั้งปีจ านวน 0.160 ล้านตัน เทียบกับจ านวน 0.270 ล้านตันในปี 2556 (ลดลงร้อยละ 40.74) 

กำรให้เช่ำโกดังเก็บสินค้ำ มีจ านวนพ้ืนที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 30,793 ตารางเมตร เทียบกับจ านวน 
30,274 ตารางเมตร ในปี 2556 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.71) สินค้าที่น ามาเก็บได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง ข้าวสาลี เคมีภัณฑ์ 
ปุ๋ยเคมี เครื่องมือการเกษตร อะไหล่และยางรถยนต์ เหล็ก ฝ้าย ขี้เลื่อยอัดแท่ง วัตถุดิบในการท าอาหาร เครื่องจักร ผ้า
ชนิดต่างๆ รองเท้า อุปกรณ์ส านักงาน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์จัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น 

กำรให้เช่ำท่ำเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจ านวน 55 ล า เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 16.23 วัน/ท่า  
เทียบกับจ านวน 56 ล า เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 9.83 วัน/ท่าในปี 2556 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.04)  

กำรให้บริกำรสินค้ำผ่ำนท่ำ มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินค้าแช่แข็ง น้ าตาล เกลือ 
และสินค้าอ่ืนๆ จ านวนรวม 0.291 ล้านตัน เทียบกับจ านวน 0.571 ล้านตันในปี 2556 (ลดลงร้อยละ 49.04)  

ผลประกอบการในปี 2557 มีผลก าไรสุทธิจ านวน 355 ล้านบาท หากพิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุ่ม
ธุรกิจจะพบว่าธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมีรายได้รวม 271 ล้านบาท ผลก าไรสุทธิ 391 ล้านบาท ซึ่งได้รวมก าไร
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรท จ านวน 487 ล้านบาทไว้แล้ว 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้รวม 2,072 ล้านบาท มีผลก าไรสุทธิ 34 ล้านบาท และธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีรายได้

รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท 
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รวม 112 ล้านบาท มีผลขาดทุน 7 ล้านบาท โดยมีผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการ
รวมธุรกิจ จ านวน 63 ล้านบาท  

ในป ี2558 นี้ บริษัทมีความพร้อมที่จะสร้างความเติบโตของธุรกิจโดยผ่านทางสินค้าหลักของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดย
จะมุ่งมั่นพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว และจะเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่า 
บริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจแก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่านในระยะยาวได้ 

 * ข้อมูลอ้ำงอิงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 16 กุมภำพันธ์ 2558 
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน            
4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด ดังนี้  

1. นายสมโภชน์  อินทรานุกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายทศพร  ซิมตระการ กรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 

- สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปี 2557 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ
ของบริษัท รวมทั้งประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการด้วย โดยได้สอบถามและรับฟังค าชี้แจง 
ตลอดจนให้ค าแนะน าและ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจ าปี 2557 มีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป เป็นที่เชื่อถือได้ 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม รวมทั้งพิจำรณำ
ควำมเป็นอิสระของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 

- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ และติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

- สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส าหรับปี 2557 ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการ
ประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบ และของกรรมการบริษัท ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

- พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ           
ผู้ตรวจสอบภายในในรอบปี 2557 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมแล้ว และส านักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ   

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ / ระเบียบ / ประกำศ / ค ำสั่ง ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทและติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว 

- รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตาม
บทบัญญัติในมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม 
และได้รับทราบการรายงานเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายทุกไตรมาส 

4. สอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท 

- สอบทานการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการด้าน
การบริหารความความเสี่ยงของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงของคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง และจะติดตามผลความคืบหน้าในการด าเนินการต่อไป 

5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท 

- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญ        
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ให้แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 หรือ นาย
ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี      
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท ส านักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จ ากัด) 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2558  รวมทั้งเสนอแนะจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2558  เป็นจ านวน 
1,150,000 บาท 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง มีผลงานเป็นที่น่าพอใจและ
มาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีที่ยอมรับทั่วไป อีกทั้งได้ปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อไป 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ / ระเบียบ / ประกำศ 
/ ค ำสั่ง ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

- รับทราบรายการของบริษัทที่เกี่ยวโยงกันและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการท ารายการระหว่างกันใน
อนาคตของบริษัทว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ 

- รับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินการ 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  
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7. อ่ืนๆ 

- ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2557 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริษัททุก     
ไตรมาส 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามที่ก าหนด ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ 
โดยค านึงถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

       ............................................ 

(นายสมโภชน์  อินทรานุกูล) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
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ข้อมูลบริษัท 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ชื่อย่อ SST 

เลขทะเบียนบริษัท  0107537002117 

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให้เช่าและบริหารพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการ
จัดเก็บสินค้า รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และกิจการ              
ท่าเทียบเรือ 

ทุนจดทะเบียน  418,141,055.00 บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าบาท
ถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 418,141,055 หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้น  หุ้นละ 1.00 (หนึ่งบาท) 

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่า 282,527,203.00 บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
สามบาทถ้วน) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่  2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  10310 

  โทรศัพท ์ 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5    
  โทรสาร   02-318-3490-1 

ที่ตั้งคลังสินค้า 1  71, 71/1-8 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง      
จังหวัดสมุทรปราการ  10130  

  โทรศัพท์  02-463-4280-9  
  โทรสาร   02-463-4287, 02-818-7847 

ที่ตั้งคลังสินค้า 2 และ คลังเอกสาร 115 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง  
  จังหวัดสมุทรปราการ  10130 
  โทรศัพท์  02-463-0127, 02-464-1502-9  
  โทรสาร   02-817-5190 

ที่ตั้งคลังสินค้า 3 และ คลังเอกสาร 115/7-9 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง        
จังหวัดสมุทรปราการ  10130  

  โทรศัพท์  02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379 
  โทรสาร   02-819-9378 

เว็บไซต์   www.subsrithai.co.th และ www.subsrithai.com  

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

http://www.subsrithai.com/
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ธุรกิจคลังสินค้ำ 
บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้ำ จ ำกัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105552067303 

ประเภทธุรกิจ กิจการคลังสินค้า / ให้บริการรับฝากสินค้า 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น        
(ห้าหมื่นหุ้น) 

มูลค่าหุ้น หุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)  

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  10310 

 โทรศัพท์  02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 
 โทรสาร   02-318-3490-1 

ที่ตั้งคลังสินค้า 71/9  หมู่ 1  ซอยสุขสวัสดิ์ 49  ต าบลบางจาก  อ าเภอพระประแดง                   
จังหวัดสมุทรปราการ  10130 

 โทรศัพท์  02-463-4280-9 
 โทรสาร   02-463-4287, 02-818-7847 
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ธุรกิจอำหำร และเครื่องดื่ม  
บริษัท มัดแมน จ ำกัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549035749 

ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company 
 ด้านการลงทุน และการจัดการ 

ทุนจดทะเบียน 843,923,000.00 บาท (แปดร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

มูลค่าหุ้น หุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท) 

ที่ตั้งส านักงาน 209/1  อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)                           
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท์  02-261-5370-75 
 โทรสาร   02-261-5360 
 
บริษัท  โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ำกัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146423 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหารจานด่วน ขนมและอาหารต่างๆ           
ที่อบแล้วทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 

มูลค่าหุ้น หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)  
ที่ตั้งส านักงาน 209/1  อาคารเค ทาวเวอร์ บี  ชั้น 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)    
 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท ์ 02-261-5370-75 
 โทรสาร   02-261-5360 
เว็บไซต์ www.dunkindonuts.co.th 

 

 

 

 

  

http://www.dunkindonuts.co.th/
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บริษัท เอบีพ ีคำเฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146776 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหารจานด่วน ขนม และอาหารต่างๆ          
ที่อบแล้วทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) 

มูลค่าหุ้น หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)  

ที่ตั้งส านักงาน 209/1  อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท์  02-261-5370-75 
 โทรสาร   02-261-5360 

เว็บไซต์ www.aubonpainthailand.com 

 

 

 

 

บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ำกัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105555079990 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตน าเข้า และจ าหน่ายไอศกรีม ขนมและอาหารชนิดต่างๆ 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  

มูลค่าหุ้น หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)  

ที่ตั้งส านักงาน 209/1  อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)                        
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท์  02-261-5370-75 
 โทรสาร   02-261-5360 
 
 
 
  

http://www.aubonpainthailand.com/
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บริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ่ จ ำกัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539130528 
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม 
ทุนจดทะเบียน 10,784,300.00 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
มูลค่าหุ้น 100.00 (หนึ่งร้อยบาท) 
ที่ตั้งส านักงาน 27  ซอยสุขุมวิท 53  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา 
 กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท์  02-260-7121 
 โทรสาร   02-260-7122 
เว็บไซต์ www.greyhound.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ำกัด 
เลขทะเบียนบริษัท 0105557152325 
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตน าเข้า และจ าหน่ายกาแฟ ขนมและอาหารชนิดต่างๆ                       
 ที่อบแล้ว อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่ม 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
มูลค่าหุ้น 10.00 (สิบบาท) 
ที่ตั้งส านักงาน 209/1  อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท์  02-261-5370-75 
 โทรสาร   02-261-5360 
 
 
 
 
 
  

http://www.greyhound.co.th/
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ธุรกิจเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 
บริษัท เกรฮำวด์ จ ำกัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105523019789 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป เครื่องหนัง 
ทุนจดทะเบียน 96,990,000.00 บาท (เก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
มูลค่าหุ้น 100.00 (หนึ่งร้อยบาท) 
ที่ตั้งส านักงาน 27/1  ซอยสุขุมวิท 53  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา 
 กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท์  02-260-7121 
 โทรสาร   02-260-7122 
เว็บไซต์ www.greyhoud.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.greyhoud.co.th/
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บุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 
 
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก                         
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท ์ 02-229-2800 
 โทรสาร   02-359-1259 

ผู้สอบบัญชี - นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4498  
 - นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3930  
 - นางสาวศิราภรณ ์เอ้ืออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3844 
  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย       
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท์  02-264-0777 
 โทรสาร   02-264-0789 

ผู้ตรวจสอบภำยใน  บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จ ากัด 
77 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

 โทรศัพท ์ 02-748-2332-4 
  โทรสาร   02-748-2331 
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(หน่วย : พันบาท) 

 
  

งบกำรเงินรวม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 222,128 241,912 270,536 

รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1,625,421 1,828,787 2,184,014 

รายได้จากธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 299,402 59,817       - 

รายได้รวม 2,204,178 2,187,657 3,006,148 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้) 2,255,845 2,197,627 2,473,354 

ก าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (181,237) (107,050) 354,798 

สินทรัพย์รวม 4,516,644 4,360,696 5,595,070 

หนี้สินรวม 2,960,975 2,917,101 2,865,581 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,555,668 1,443,594 2,729,488 

จ านวนหุ้นปลายงวด (หุ้น) 180,077,754 226,022,192 282,527,203 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) จากกิจกรรมปกติ (1.01) (0.48) 1.40 

มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น) 8.64 6.39           7.71 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.33 0.33 0.46 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.33 11.99          13.40 

อัตราก าไรสุทธิ (%) (8.22) (4.89) 11.80 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (11.69) (7.42) 17.00 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (4.73) (2.45) 7.13 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.90 2.02 1.05 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 27.71 58.65 N/A 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัท 

ย่อย 
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) “บริษัทใหญ่” เริ่มประกอบกิจการประเภทคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
มาตั้งแต่ปี 2519 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปี 2537 จากประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจคลังสินค้า บริษัทได้
ขยายกิจการสู่ธุรกิจคลังเก็บเอกสารบรรจุกล่อง/แฟ้ม ในปี 2538  มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารโดยน าระบบ 
AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ BARCODE และ COMPUTER มาใช้ในงาน
การจัดเก็บและค้นหาเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมบริการจัดเก็บสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ หรือสินค้าที่มีความจ าเป็น 
ต้องเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ 

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทย่อยขึ้น ชื่อ บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด ประกอบธุรกิจ
คลังสินค้ารับอนุญาตแทน โดยบริษัทยังคงด าเนินธุรกิจท่าเทียบเรือเดินทะเล ให้เช่าพ้ืนที่คลังสินค้า ให้บริการบริหาร
สต็อกสินค้าและบริการรับฝากเอกสารอยู่ 

เพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมก าไรและรายได้ให้กับองค์กร รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ โดยไม่พ่ึงพิง
รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าเพียงอย่างเดียว ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทได้เข้าไปลงทุนใน บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 
จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2555 บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท   
มัดแมน จ ากัด บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบริษัท 
โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์  
“Dunkin Donut” ในประเทศไทย ส่วน บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการประกอบ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ “Au Bon Pain” ในประเทศไทย หลังจากนั้นบริษัทยังได้ขยายกิจการต่อไปในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม โดยได้ซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจ าหน่ายไอศกรีมแบรนด์ “Baskin Robbins”        
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด 

ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
รวมถึงได้จ าหน่ายเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด
ให้แก่ บริษัท ไซม-์มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ Sime Darby Plantation Europe Ltd. โดยในปี 2556 ที่
ผ่านมา บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด ไม่ได้ด าเนินการผลิตเนื่องจากปัญหาราคาวัตถุดิบที่ผันผวนขึ้นลงเป็นอย่าง
มาก รวมถึงปัญหาที่เกิดต่อเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ น้ าท่วมใหญ่ในปลายปี 2554  

เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น บริษัท และบริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท 
เกรฮาวด์ จ ากัด และ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะโอกาสในการขยายไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้
กลุ่มบริษัทมีแบรนด์เป็นของตนเอง เพ่ิมศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต ช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่
ไปยังธุรกิจเสื้อผ้าส าร็จรูป  

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
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เนื่องจากบริษัทมีแนวคิดในการระดมทุนเพ่ือน าไปขยายกิจการ ช าระหนี้สินบางส่วน ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียน
เพ่ิมเติม และเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้ร่วมลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วย ระดับผลตอบแทนคงที่
และอยู่ในระดับสูงกว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากเงินฝากทั่วไป บริษัทจึงได้จ าหน่ายสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัท
ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ โดยสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปนั้นประกอบด้วย ที่ดิน 5 ไร่  
3 งาน 52 ตารางวา โกดังเก็บเอกสาร 5 หลัง พื้นที่รวม 9 ,277 ตารางเมตร และชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพร้อมอุปกรณ์ 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 

ณ 31 ธันวาคม 2557 ธุรกิจของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ ธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป (ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์      
ได้จ าหน่ายไปเม่ือเดือนกันยายน 2557) มีบริษัทย่อย 8 บริษัท ดังต่อไปนี้   

ธุรกิจคลังสินค้ำและท่ำเทียบเรือ  

1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้ำ จ ำกัด   

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 มีทุนจดทะเบียน จ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้าน
บาท) ด าเนินกิจการคลังสินค้ารับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ รับฝากสินค้าโดยได้รับเงินค่าตอบแทนหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม 

2. บริษัท มัดแมน จ ำกัด 

บริษัท มัดแมน จ ากัด ด าเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company มีทุนจดทะเบียน 843,923,000 บาท 
บริษัท มัดแมน จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท โกลเด้น โดนัท 
(ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด และบริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด และถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 
ร้อยละ 100 ในบริษัท เกรฮาวด์ จ ากัด และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด  

3. บริษัท เอบีพี คำเฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร Au Bon Pain แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีทุนจด
ทะเบียน 40,000,000 บาท Au Bon Pain เป็นเครือข่ายร้านอาหารประเภทเบเกอรี่และคาเฟ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก        
มีจ านวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2557 จ านวน 65 สาขา 

4. บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ำกัด  

เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้าน Dunkin’ Donuts แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 
300,000,000 บาท ร้าน Dunkin’ Donuts เป็นเครือข่ายร้านอาหารประเภทโดนัทและเครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักและมีสาขา
ทั่วโลก มีจ านวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2557 จ านวน 261 สาขา 

5. บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ำกัด 

เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการจ าหน่ายไอศกรีมภายใต้แบรนด์ “Baskin Robbins” ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท    
มัดแมน จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ซึ่งได้ท าการซื้อสิทธิและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจ าหน่าย
ไอศกรีมภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins จากบริษัท บิ๊กสกู๊ป จ ากัด เมื่อเดือน มิถุนายน 2555 มีจ านวนสาขาใน
ประเทศไทย ณ สิ้นปี 2557 จ านวน 25 สาขา  
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6. บริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ่ จ ำกัด 

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด ด าเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ Greyhound Café, Another Hound 
Café, Sweet Hound และ Ground-Hey บริษัทและบริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้น 
บุริมสิทธิทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ เมื่อ 22 กรกฏาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 10,784,300 บาท 
มีจ านวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2557 จ านวน 9 สาขา 

7. บริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ำกัด 

บริษัท โกลเด้น กูรเ์มต์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจร้านอาหารพรีเมี่ยมเบเกอรี่คาเฟ่ ภายใต้แบรนด์ “COVA” จาก
ประเทศอิตาลี โดยบริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นจ านวน 99,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 
999,980 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2557 บริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  ณ สิ้นปี 2557 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการเปิดสาขาแรกในประเทศไทย 

 
ธุรกิจเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 

8. บริษัท เกรฮำวด์ จ ำกัด 

บริษัท เกรฮาวด์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “Greyhound” บริษัทและ
บริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม ของกลุ่มบริษัท         
เกรฮาวด์ เมื่อ 22 กรกฏาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 96,990,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 2557 มีสาขาในประเทศไทย
จ านวน 12 สาขา และจ าหน่ายไปยังตัวแทนจ าหน่ายในเอเชีย เช่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ เป็นต้น



บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

  
P a g e  20 | 166 

กำรถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

 

                                    

                                                

           

                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                

      

 

           100%                      100%                           100%                         100%                           100%                       100% 
                                                                                                                        
 

นอกจากบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทใหญ่ยังมีการลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก ่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 

บจก. มัดแมน 

บจก. โกลเด้น โดนัท  
(ประเทศไทย)  

 

 

บจก. เอบีพี คำเฟ  
(ประเทศไทย)  

บจก. โกลเด้น สกู๊ป  

20% 

80% 

บจก. เอส เอส ที คลังสินค้ำ 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย (SST) 

กรรมกำร 

บจก. เกรฮำวด์ บจก. เกรฮำวด์ คำเฟ่ บจก. โกลเด้น กูร์เมต์ 

75% 20% 
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กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 

กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“SSTPF”) ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  และได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด เป็นผู้จัดการ
กองทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไปไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์  ปัจจุบันกองทุนรวมฯ 
SSTPF มีทุนช าระแล้ว 675 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 บริษัทได้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ SSTPF 
เป็นจ านวน 22.5 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
หน่วยลงทุนทั้งหมด 

กองทุนรวมฯ SSTPF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีก าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงิน       
ปันผลได้ กองทุนรวมฯ SSTPF จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ก าไรสุทธิประจ ารอบปีที่ไม่รวมก าไรที่ยังไม่ได้เกิดข้ึนจากการประเมินค่า 

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เดิมเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเม่ือวันที่ 

17 พฤศจิกายน 2548 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นกลุ่มผู้ร่วม
ลงทุนของนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ และตั้งแต่ปี 2549 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ และผู้เกี่ยวข้อง       
มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 

  



รำยงำนประจ ำปี 2557 
 

  
P a g e  22 | 166 

 

โครงสร้ำงรำยได้จำกแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ถือหุ้น
ร้อยละ 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 

บจก.เอส เอส ที คลังสินค้ำ 

คลังสินค้า 

และท่าเทียบเรือ 80 
271 9 242 11 222 10 

บจก.อุตสำหกรรมวิวัฒน ์

บจก.ส่งเสริมปศสุัตว์ไทย 

น้ ามันพืช 

และอาหารสตัว์ 
0 0 - 60 3 299 13 

บจก.มัดแมน 

บจก.โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) 

บจก.เอบีพี คำเฟ (ประเทศไทย) 

บจก.โกลเด้น สกู๊ป 

บจก.เกรฮำวด์ คำเฟ่ 

บจก.โกลเด้น กูรเ์มต์ 

อาหาร 

และเครื่องดื่ม 
75 2,072 69 1,829 83 1,625 74 

บจก.เกรฮำวด์ เสื้อผ้าส าเร็จรูป 75 112 4 - - - - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร   487 16 1 0 1 0 

รำยได้อื่น   64 2 56 3 57 3 

รวมรำยได้   3,006 100 2,188 100 2,204 100 
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1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร 

ธุรกิจคลังสินค้ำและท่ำเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 บริกำรรับฝำกเอกสำร 

รับฝากเอกสารบรรจุกล่อง/แฟ้ม โดยใช้ระบบ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) 
พร้อมระบบ BARCODE และ COMPUTER ในการจัดเก็บและค้นหา ให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการรับ-ส่ง
เอกสาร บรรจุเอกสาร ค้นหา หรือ ถ่ายเอกสาร รับท าลายเอกสาร จัดหากล่องขนาดมาตรฐานเพ่ือการบรรจุเอกสาร และ
ให้บริการห้องรับรองเพ่ือตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนย์จัดเก็บเอกสาร ให้บริการเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ และให้บริการ Scan และจัดเก็บข้อมูลใน Server 

 บริกำรให้เช่ำคลังสินค้ำ 

บริษัทมีบริการให้เช่าพ้ืนที่คลังสินค้าทั้งแบบเช่าเหมาหลังและแบบแบ่งพ้ืนที่ให้เช่าตั้งแต่  100 ตารางเมตรขึ้นไป 
โดยใช้แผงเหล็กลวดตาข่ายกั้น แบ่งแยกพ้ืนที่ให้เช่าภายในโกดังสินค้าแต่ละหลัง ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากขึ้น 

สินค้าที่ผู้เช่าน าเข้าเก็บ ได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง ข้าวสาลี เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี เครื่องมือการเกษตร อะไหล่และยาง
รถยนต์ เหล็ก ฝ้าย ขี้เลื่อยอัดแท่ง วัตถุดิบในการท าอาหาร เครื่องจักร ผ้าชนิดต่างๆ รองเท้า อุปกรณ์ส านักงาน เฟอร์นิเจอร์ 
สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์จัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น 

 บริกำรบริหำรจัดกำรสต็อกสินค้ำ 

บริษัทให้บริการรับบริหารจัดการสต็อกสินค้าแบบครบวงจรพร้อมรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายเดือนและ
รายงานยอดสินค้าเพ่ือการออกใบแจ้งหนี้ บริการออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้าของผู้ว่าจ้าง 

 บริกำรอ่ืน ๆ 

- บริการให้กู้เงินโดยการรับจ าน าสินค้าที่ฝากอยู่กับบริษัทย่อย ซึ่งประกอบกิจการคลังสินค้ารับอนุญาต 
- บริการท่าส าหรับเทียบเรือเดินทะเล ซึ่งสามารถเทียบเรือขนาดใหญ่ได้พร้อมกัน 2 ล า รวมทั้งบริเวณที่จอดเรือ

ล าเลียงสินค้าจ านวนมาก 
- บริการสินค้าผ่านท่าหรือเขตคลังสินค้า ส าหรับสินค้าที่มิได้น าเข้าเก็บในคลังสินค้าของบริษัท แต่น าผ่านไปยัง

สถานที่อ่ืน 
- บริการชั่งน้ าหนักโดยใช้เครื่องชั่งที่ทันสมัยและเที่ยงตรงขนาด 18 x 3 เมตร 60 ตัน จ านวน 3 เครื่อง   
- บริการขนถ่ายสินค้า โดยจัดหากรรมกร และอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าทุกชนิดไว้บริการอย่างพร้อมมูลและพอเพียง 
- บริการจัดหาการประกันภัยในสินค้าท่ีน าเข้าเก็บในคลังสินค้าตามความประสงค์ของลูกค้า 
- บริการด้านความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณ์ภายในบริเวณคลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจแยกตำมประเภทธุรกิจ 
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บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้ำ จ ำกัด 

ให้บริการรับฝากสินค้าพืชผลและผลผลิตเกษตรกรรมที่เตรียมส่งไปต่างประเทศ  เช่น ข้าวสาร เมล็ดกาแฟ ข้าวโพด 
น้ าตาล ฯลฯ และรับฝากสินค้าทั่วไปที่ผลิตได้และใช้หมุนเวียนภายในประเทศ เช่น  เคมีภัณฑ์ และผลผลิตเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
โดยออกใบประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าเป็นหลักฐาน ซึ่งผู้ฝากสินค้าสามารถน าไปท า Packing Stock กับธนาคาร
พาณิชย์หรือเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ และรับฝากสินค้าที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศ  เช่น ปุ๋ยเคมี 
ข้าวสาลี ส่วนผสมอาหารสัตว์ ฯลฯ รวมทั้งสินค้าที่ท า Trust Receipt กับธนาคารพาณิชย์ หรือเป็นหลักประกันในการกู้เงิน
จากสถาบันการเงินอ่ืนๆ  

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด มีพ้ืนที่คลังรับอนุญาตจ านวน 12 หลัง     
รวมพ้ืนที่ 17,764 ตารางเมตร 

ธุรกิจน้ ำมันพืชและอำหำรสัตว์ (จ ำหน่ำยเงินลงทุนไปแล้ว ณ 11 กันยำยน 2557) 

ในปี 2557 บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด และ บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด ไม่ได้มีการด าเนินธุรกิจแต่อย่างไร      
และบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการจ าหน่ายเงินลงทุนที่บริษัทถืออยู่สัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด รวมถึงเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจให้แก่ บริษัท ไซม์ -มรกต  
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ Sime Darby Plantation Europe Ltd. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 

ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม 

บริษัท เอบีพี คำเฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ร้ำนอำหำรโอ ปอง แปง (Au Bon Pain) เป็นเครื่องหมายการค้าของร้านอาหารในรูปแบบเบเกอรี่คาเฟ่ที่มีสาขาท่ัว

โลก น าเสนอความหลากหลายของสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการ  
บริษัทเป็นผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Au Bon Pain” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกล่าวถือโดย

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ปัจจุบันร้าน โอ ปอง แปง มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย จ านวน 65 สาขา (ข้อมูล       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การให้บริการมีทั้งให้บริการที่ร้านหรือน ากลับ รวมถึงให้บริการส่งถึงที่บ้าน หรือส านักงานต่างๆ 
และให้บริการรับจัดอาหารส าหรับงานเลี้ยงตามความต้องการของลูกค้าด้วย 

บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ร้ำน ดังกิ้น โดนัท (Dunkin’ Donuts) เป็นเครื่องหมายการค้าของกาแฟและเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมจากชาว

อเมริกันอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี  

บริษัทถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Dunkin’ Donuts” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกล่าวถือโดย
บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด ปัจจุบันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยจ านวน 261 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557) การให้บริการมีทั้งให้บริการที่ร้านและน ากลับ การบริการน าส่งที่บ้าน หรือสถานที่ท างาน รวมถึงการรับจัดชุดสแนค- 
บอกซ์ส าหรับงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า 
อีกด้วย 
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บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ำกัด 
ร้ำนไอศกรีมบำสกิน รอบบิ้นส์ (Baskin Robbins) เป็นเครื่องหมายการค้าของร้านไอศกรีมแบบเชนสโตร์ที่มี

เครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก (The World’s Largest Chain of Ice Cream Specialty Stores) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2488 ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน บริษัทถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
“Baskin Robbins” ในประเทศไทย โดยสิทธิดังกล่าวถือโดยบริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด ปัจจุบันร้านไอศกรีมบาสกิน     
รอบบิ้นส์ มีจ านวนสาขาในประเทศไทยทั้งสิ้น 25 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) โดยท าเลร้านส่วนใหญ่จะตั้งอยู่
ในบริเวณเขตศูนย์การค้าและย่านธุรกิจต่างๆ ให้บริการทั้งการบริการที่ร้านและน ากลับ 

บริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ่ จ ำกัด 
เกรฮำวด์ คำเฟ่ ด าเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ Geryhound Café, Another Hound Café, Sweet Hound 

และ Ground-hey โดยมี  9  สาขาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแฟรนไชส์ในประเทศฮ่องกงและจีน และจะมีการขาย 
แฟรนไชส์เพ่ิมข้ึนต่อไปในอนาคต กลุ่มลูกค้าอยู่ระดับกลางบน โดยเน้นที่ความเรียบง่าย สร้างสรรค์ และทันสมัย มีบรรยากาศ
และบริการที่ดี อาหารรสชาติอร่อย 

บริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ำกัด 
ด าเนินธุรกิจร้านอาหารประเภทเบเกอรี่คาเฟ่ภายใต้แบรนด์ “COVA” ประเทศอิตาลี บริษัท มัดแมน จ ากัด      

(บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด โดยเข้าซื้อหุ้นจ านวน 99,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 
999,980 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2557 ณ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อเปิดสาขาแรกในประเทศไทย 

ธุรกิจเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 

บริษัท เกรฮำวด์ จ ำกัด 
ด าเนินธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปภายใต้แบรนด์ Greyhound และ Playhound มีลูกค้าระดับกลางบน วางจ าหน่ายที่สาขา

และตามห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 มีสาขาจ าหน่ายในประเทศไทยทั้งสิ้น 12 สาขา          
และส่งออกจ าหน่ายไปยังประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น 

2. กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน 
ธุรกิจคลังสินค้ำและท่ำเรือ 

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือมี 2 ลักษณะ คือ ลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัทโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า
เช่าที่เคยใช้บริการมานาน เช่น ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มลูกค้าที่บริษัทเข้าไป
ติดต่อกับลูกค้าเอง ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าฝากเอกสาร บริษัทจึงต้องมีทีมงานฝ่ายการตลาดเข้าถึงลูกค้าโดยตรงด้วยช่องทาง
ต่างๆ เช่น การแจกเอกสาร (Brochure) หรือออกบูธ (Booth) ตามสถานที่ต่างๆ   
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ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าฝากเอกสารบรรจุกล่อง/แฟ้ม และลูกค้าที่ เป็นผู้น า เข้าสินค้าประเภท ไม้แปรรูป 
ฝ้ายอัดเบลล์ ถั่วเหลือง และข้าวสาลี ลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทน้ าตาลทราย และข้าวสาร เป็นต้น และลูกค้าที่เป็น
ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ส าหรับจัดเก็บวัตถุดิบ มีสินค้าประเภทรองเท้า วัตถุดิบในการท าอาหาร และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 89 จะเป็นลูกค้าฝากสินค้าและเอกสาร และส่วนน้อยประมาณร้อยละ 11 เป็นลูกค้าเช่าคลังสินค้า 

 กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน 

1. เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
2. มีท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าและท่าเทียบเรือที่สะดวกในการเข้าถึงทั้งทางน้ าและทางบก 
3. ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของสินค้าที่เก็บรักษา รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานที่เก่ียวข้อง ไม่ว่า 

  จะเป็นพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของลูกค้า  

 สภำพกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม 

ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจด้านการให้บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือของบริษัทจัดได้ว่ามีการแข่งขันไม่
มากนักและมีคู่แข่งขันรายส าคัญๆ เดิมเพียงไม่กี่ราย ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวด
ขนส่งและโลจิสติกส์ ปัจจุบันนี้เริ่มมีผู้ประกอบการสนใจในธุรกิจนี้เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการเปิด
เสรีอาเซียน (AEC) ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 

ส าหรับการให้บริการด้านรับฝากเอกสารนั้น แม้จะมีคู่แข่งในตลาดการค้าไม่มากราย แต่กลับมีการแข่งขันที่สูง 
บริษัทจึงต้องเร่งพัฒนาการให้บริการและทีมงานทั้งฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พบปะลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั้งก่อนและหลัง
การขาย เพ่ือสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือน ามาพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

อนึ่งบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยจุดเด่น 3 ประการ คือ 
1. บริษัทมีชื่อเสียงดี เปิดบริการมากว่า 35 ปี เป็นที่รู้จักและเชื่อถือของผู้ใช้บริการ และสถาบันการเงิน 
2. มีกรรมสิทธิ์ในคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีท าเลที่ตั้งดี การคมนาคม

สะดวก ติดแม่น้ าเจ้าพระยา ติดถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 
3. บริการดี 

3.1 พนักงานมีคุณภาพท าให้การตรวจรับ-จ่ายสินค้าถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว 
3.2 อุปกรณ์บรรจุและขนถ่ายมีประสิทธิภาพสูง พนักงานมีความช านาญท าให้การขนถ่ายสินค้ารวดเร็ว 

และไม่เกิดความเสียหาย 
3.3 มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 

 แนวโน้มกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรม 
คลังสินค้าในประเทศไทยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ  

1. คลังสินค้าที่เจ้าของมีไว้ใช้ประโยชน์เอง เช่น คลังสินค้าของโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ผู้น าเข้า และ ผู้ส่งออก 
เป็นต้น ช่วงใดท่ีเหลือใช้ก็อาจให้เช่าทั่วไปด้วย  
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2. คลังสินค้าที่เจ้าของมีไว้เพ่ือให้เช่าโดยเฉพาะ คือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์เอง แต่มุ่งให้
ผู้ประกอบการตามข้อ 1 ที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตนเองเช่า 

3. คลังสินค้าจดทะเบียน เป็นคลังสินค้าที่ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีสิทธิใช้ค าว่า “คลังสินค้า” 
ต่อท้ายชื่อบริษัท สามารถให้เช่าคลังและรับฝากสินค้าโดยออกใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า
ให้แก่ผู้ฝาก ซึ่งผู้ฝากสามารถน าไปท านิติกรรมเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าและจ าน าสินค้าก็ได้ 

ในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการใช้พ้ืนที่คลังสินค้ามีเพ่ิมขึ้นโดยตลอด กล่าวคือ เพ่ิมขึ้นตามความเจริญเติบโต
ทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโน้มที่คลังสินค้าที่มีมาตรฐานดีและมีท่าเทียบเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ติดแม่น้ า
เจ้าพระยาจะทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีคลังสินค้ารุ่นเก่าจ านวนไม่น้อยได้เปลี่ยนไปด าเนินธุรกิจทางด้านอ่ืนที่
ให้ผลตอบแทนมากกว่า ได้แก่ โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารส านักงาน เป็นต้น 

ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลังสินค้าที่มีมาตรฐานดียังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ดี  คือ ต้องเติบโตควบคู่
ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ปริมาณสินค้าน าเข้าและส่งออกของประเทศที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ความต้องการใช้พื้นที่
คลังสินค้าเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในขณะที่พ้ืนที่คลังสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยามีแนวโน้มที่
จะลดน้อยลงไป ในขณะที่โอกาสที่คลังสินค้าใหม่ๆ ที่มีท่าเทียบเรือจะเกิดก็เป็นไปได้ยากมาก เพราะมีข้อจ ากัดทางด้าน
สถานที่ ราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นคลังสินค้าใหม่จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร            
ในต่างจังหวัดมากกว่า เช่น พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต้น และเป็นคลังสินค้าที่ไม่มีท่าเทียบเรือ 
(Inland Warehouse) 

ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม 

 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

ร้ำนอำหำร โอ ปอง แปง   

Au Bon Pain เน้นการน าเสนอความหลากหลายของสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ลูกค้าได้เลือกสรร
ตามความต้องการ เมนูอาหารแซนด์วิชต้นต ารับแบบโอ ปอง แปง ขนมปัง และเบเกอรี่ จ านวนกว่า 30 ชนิดด้วยสูตรซีโร่   
แกรมส์ทรานส์แฟ็ต ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เมนูซุป สลัดที่มีคุณค่าทางโภชนาการ            
และแซนด์วิชที่ลูกค้าสามารถเลือกส่วนผสมได้เองตามความชื่นชอบ  พร้อมด้วยเครื่องดื่มสูตรพิเศษอีกหลากหลายชนิดใน
บรรยากาศร้านอาหารที่อบอุ่นและเป็นกันเองจากพนักงานที่มีคุณภาพของโอ บอง แปง  

การให้บริการของร้านโอ ปอง แปง มีทั้งการให้บริการที่ร้านและน ากลับ พร้อมทั้งการบริการจัดส่งถึงที่บ้านหรือ
ส านักงาน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดเลี้ยงตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

ท าเลที่ตั้งของร้านส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจชื่อดัง ศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียง โรงพยาบาล หรือในบริเวณที่มีสถานที่
แวดล้อมไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนท างาน นักธุรกิจรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีรสนิยมทันสมัยเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้
ตนเอง 
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ร้ำนดังกิ้น โดนัท 

Dunkin’ Donuts การเปิดสาขาจะมีรองรับลูกค้าทุกระดับ โดยสาขาของดังกิ้น โดนัท ในประเทศไทยมีกระจาย
อยู่ทั่วไป เช่น ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทั่วไป บริเวณย่านธุรกิจ หรือชุมชนต่างๆ เพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกๆ 
กลุ่ม การให้บริการมีทั้งให้บริการที่ร้านและน ากลับ รวมถึงการรับจัดชุดสแนคบอกซ์ส าหรับงานประชุม  งานเลี้ยงสังสรรค์
ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

ร้ำนไอศกรีมบำสกิน รอบบ้ินส์ 

Baskin Robbins แบรนด์ไอศกรีมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอยู่ในระดับไอศกรีมที่มีคุณภาพสูง มีการจ าหน่าย
ผ่านระบบขายปลีกซึ่งกระจายอยู่ตามศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ย่านธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไป      
ในแต่ปีจะมีการจัดท าแผนการตลาดที่แตกต่างกัน  มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในด้านการประชาสัมพันธ์  การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ที่ผ่านมามีการจัดท า Fanpage บนสื่ออินเตอร์เน็ต           
สื่อประชาสัมพันธ์หน้าร้าน เช่น โปสเตอร์ สแตนดี้ และคูปองส่วนลดติดกับ Postcard เป็นต้น ซ่ึงในอนาคตจะเน้นการ
สื่อสารกับกลุ่มลูกค้ามากข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความ
พร้อมและความเหมาะสมในอนาคต 

ร้ำน เกรฮำวด์ คำเฟ่ 
ร้ านอาหารภายใต้แบรนด์  Greyhound Café, Another Hound Café, Sweet Hound และGround-hey        

มีกลุ่มลูกค้าระดับกลางบน ซึ่งท าเลร้านอาหารจะอยู่ ในบริเวณที่สามารถรองรับลูกค้าในระดับดังกล่าวได้สะดวก               
เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โดยแบรนด์ในกลุ่มเกรฮาวด์ เน้นเรื่องบรรยากาศและบริการที่ดี และรสชาติของอาหารที่
อร่อย มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันกับแบรนด์ใหม่ๆ ใน
ธุรกิจอาหารทั้งในและตา่งประเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเข้ามาในอนาคต 

ร้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ “COVA” 

มีกลุ่มลูกค้าระดับกลางบน ด าเนินธุรกิจร้านอาหารประเภทเบเกอรี่คาเฟ่ ท าเลของร้านจะอยู่ในบริเวณย่านธุรกิจ
การค้าขนาดใหญ่ เน้นบรรยากาศและรสชาติอาหารที่ดี ท าจากวัตุดิบคุณภาพท่ีคัดสรรอย่างดี 

ธุรกิจเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 

เสื้อผ้าส าเร็จรูปภายใต้แบรนด์ Greyhound และ Playhound มีจ าหน่ายตามสาขาและห้างสรรพสินค้า และส่ง
จ าหน่ายไปยังตัวแทนจ าหน่ายในประเทศในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ฮ่องกง โดยมีกลุ่มลูกค้าระดับกลางบน เน้นการ
ท างานของหน้าร้านและทีมภายในในการท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น วิเคราะห์และปรับสินค้าให้ตรงใจลูกค้า      
มีการเพิ่มไลน์สินค้าท่ีย่อมเยา เข้าถึงง่าย และแคมเปญ รวมถึงการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

แบรนด์ต่างๆ ในกลุ่มเกรฮาวด์ เน้นท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในแต่ละแบรนด์ สร้างสินค้าให้ตรงกับ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
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 สภำพกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดี ส่งผลให้มี
ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดตลอดเวลา การแข่งขันในธุรกิจนี้จึงสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คู่แข่งขันแต่ละรายต่างมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมการส่งเสริมการขายต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นในคุณภาพและตราสินค้าที่
แข็งแกร่ง รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของตราสินค้าทุกแบรนด์ของบริษัทว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

3. กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร  

ธุรกิจคลังสินค้ำและท่ำเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) มีคลังสินค้าให้บริการอยู ่3 แห่งด้วยกัน คือ 
1. คลังสินค้า 1 และท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 71, 71/1-8 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบล      

บางจาก  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  โทร . 02-463-4280-9 โทรสาร  02-463-4287, 02-818-7847 
ประกอบด้วยคลังสินค้าจ านวน 28 หลัง บรรจุสินค้าได้ประมาณ 210,000 เมตริกตัน ท่าเทียบเรือ 2 ท่า ที่พักสินค้าความจุ
สินค้าประมาณ 12,000 เมตริกตัน ที่จอดรถบรรทุกสินค้าประมาณ 150 คัน และส านักงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. คลังสินค้า 2 และคลังเอกสาร ตั้งอยู่เลขท่ี 115 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-0127, 02-464-1502-9 โทรสาร 02-817-5190-1 ประกอบด้วยคลังเก็บ
สินค้าจ านวน 4 หลัง ความจุสินค้าประมาณ 35,325 เมตริกตัน คลังเอกสาร 10 หลัง รวมพ้ืนที่ 17,463 ตารางเมตร 
ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พ้ืนที่ 96 ตารางเมตร ที่จอดรถบรรทุกสินค้าจ านวนประมาณ 100 คัน และส านักงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. คลัง 3 (คลังเอกสาร) ตั้งอยู่เลขที่ 115/7-9 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอ
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  โทร . 02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379 โทรสาร  02-819-9378 
ประกอบด้วยคลังเก็บเอกสาร 7 หลัง รวมพ้ืนที่ 12,709 ตารางเมตร คลังเก็บเอกสารห้องมั่นคง (Strong Room) จ านวน 1 
หลัง พร้อมระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ พ้ืนที ่1,445 ตารางเมตร ชั้นเก็บเอกสารพร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยและป้องกันผู้บุกรุก
ด้วยแสงอินฟาเรดและกล้องวงจรปิด ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคาร พ้ืนที่รวม 156 ตารางเมตร พร้อมส านักงาน
ที่เก่ียวข้อง  

 

ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม 

ร้ำนดังกิ้น โดนัท ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีครัวผลิต 22 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 4 แห่ง และอีก 18 แห่ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ  

ร้ำนโอ ปอง แปง มีโรงงานผลิตในส่วนอาหารแช่แข็ง 1 แห่ง ตั้งอยู่ที ่ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และมีครัวผลิต
ในส่วนขนมอบ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่พระราม 3 และ พัทยา นอกจากนี้ยังมีการผลิตอาหารในครัวของร้านในบางสาขาเพ่ือจัดส่ง
กระจายไปยังสาขาใกล้เคียง วัตถุดิบหลัก คือ แป้งส าหรับท าขนม ซ่ึงเป็นไปมาตรฐานเดียวกับร้านโอ ปอง แปง ทั่วโลก 

  



รำยงำนประจ ำปี 2557 
 

  
P a g e  30 | 166 

 

ไอศกรีมบำสกิ้น รอบบิ้นส์ น าเข้าไอศกรีมโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีกระบวนการผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็น
มาตรฐานเดียวกับไอศกรีม บาสกิ้น รอบบิ้นส์ ทั่วโลก  

ร้ำนอำหำรในกลุ่มเกรฮำวด์  ใช้วัตถุดิบในประเทศ 

ร้ำนเบเกอรี่คำเฟ่ “COVA”  ใช้วัตถุดิบในและต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแบรนด์โควาทั่วโลก 

ธุรกิจเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 

ธุรกิจเสื้อผ้ำแฟชั่นภำยใต้แบรนด์ในกลุ่มเกรฮำวด์ ใช้วัตถุดิบในประเทศ 
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เมษำยน 
2557 

 

 

 

 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีการพิจารณาอนุมัติเรื่องที่
ส าคัญดังนี้ 

1.  อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 334,513,122 บาท เป็น 226,022,192 บาท  โดย
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 188 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายในปี 2556 ที่ผ่านมาทั้ง
จ านวน 108,490,742 หุ้น รวมเป็นจ านวน 108,490,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
108,490,930 บาท 

2.  อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 226,022,192 บาท เป็น 418,141,055 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 192,118,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน 56,505,548 หุ้น และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 135,613,315 หุ้น 

พฤษภำคม 
2557 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วจากการจัดสรรหุ้นปันผลจ านวน 
56,505,011 หุ้น (คงเหลือท่ีไม่ได้จัดสรร 537 หุ้น) จึงท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว ดังนี้ 
 ทุนจดทะเบียน  418,141,055  บาท 
 ทุนช าระแล้ว    282,527,203  บาท 

มิถุนำยน 
2557 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2557 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9995 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท รวมถึงเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 
จ ากัด คิดเป็นมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ประมาณ 75 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ไซม์-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด และ Sime Darby Plantation Europe Ltd. โดยทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทภายใต้  Sime Darby 
Group ประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2557 

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 4/2556  เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ไดอ้นุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 

เหตุกำรณ์ส ำคญัในปี 2557 
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 ภายใต้ธุรกรรมกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ บริษัทจะเข้าท ารายการ    
3 รายการ ได้แก่  

1.   จ าหน่ายทรัพย์สินอันมีมูลค่า 818 ล้านบาท (หลังจากหักค่าใช้จ่าย) ซึ่งได้แก่ ที่ดินจ านวน 4 แปลง 
รวมเป็นเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 52.4 ตารางวา สิ่งปลูกสร้างประเภทคลังเอกสารจ านวน 5 อาคาร 
พร้อมชั้นเหล็กและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 115 และ 115/7 -9 
หมู่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

2.   บริษัทจะเช่าทรัพย์สินที่อนุมัติขายให้กองทุนฯ ทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี 
3.  บริษัทเข้าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ มูลค่า 123  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด 

กรกฎำคม 
2557 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 บริษัท มัดแมน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด 
(มหาชน) ได้ออกหุ้นเพ่ิมทุนให้กับบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (“KSL”) จ านวน 350 ล้านบาท 
และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เกรฮาวด์ จ ากัด และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด (“กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ
เกรฮำวด์ และ เกรฮำวด์ คำเฟ่”) จ านวน 588 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 938 ล้านบาท (ตามที่ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557) โดยหลังการเข้าท า
รายการ KSL และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของของเกรฮาวด์ และ เกรฮาวด์ คาเฟ่ จะถือหุ้นในมัดแมนคิดเป็นร้อยละ 
9.33 และร้อยละ 15.67 ของทุนช าระเต็มมูลค่าแล้วของมัดแมนตามล าดับ  

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน บริษัทและบริษัท มัดแมน จ ากัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ
บริษัท เกรฮาวด์ จ ากัด จ านวน 969,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
ทั้งหมดบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด จ านวน 107,843 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทเช่นกัน จากกลุ่ม 
ผู้ถือหุ้นเดิมในราคารวมทั้งสิ้น 1,853.80 ล้านบาท 

กันยำยน 
2557 

จากเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน บริษัท อุตสาหกรรม
วิวัฒน์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด แบบมีเงื่อนไขบังคับ กับ บริษัท ไซม์-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด และ Sime Darby Plantation Europe Ltd. และเงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญที่ก าหนดในสัญญา
ซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษัทและผู้ซื้อส าเร็จลงแล้วและบริษัทได้โอนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท อุตสาหกรรม
วิวัฒน์ จ ากัด ไปยังผู้ซื้อรายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 11 กันยายน 2557 ดังนั้น บริษัท อุตสาหกรรม
วิวัฒน์ จ ากัด จึงได้สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

อนึ่ง มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเดิมมีจ านวนประมาณ 75 ล้านบาท ปรับเปลี่ยนเป็นประมาณ 90 ล้านบาท
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามสัญญาซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษัท  
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พฤศจิกายน 
2557 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มัดแมน จ ากัด ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นในบริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด โดยเข้าซื้อหุ้นจ านวน 99 ,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท มูลค่ารวม 999,980 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โกลเด้น 
กูร์เมต์ จ ากัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 

และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด ได้ซื้อลิขสิทธิ์เฉพาะส าหรับ       
พรีเมี่ยมเบเกอรี่ คาเฟ่ ภายใต้แบรนด์ โควา (COVA) ประเทศอิตาลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก 
PASTICCERIA CONFETTERIA COVA, Italy และ COVA MONTENAPOLENE S.r.l., Italy 
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ในการด าเนินธุรกิจย่อมต้องพบกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินการ
ของธุรกิจ บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยด าเนินการควบคู่กับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในตามแนวการปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้สามารถปรับตัวในสภาวะความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่>50% 

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งสิ้น จึงอาจสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม   
ผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

2. สภำวะกำรแข่งขันสูง 

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้นมาก มีผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ส่วนผู้ขายและผู้ให้บริการราย
เดิมก็มีการปรับกลยุทธ์รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการกันมากขึ้น บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสภาวะการ
แข่งขันสูงด้วยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  มีการอบรมผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือให้
สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้ที่เก่ียวข้อง 

3.  ควำมเสี่ยงในกำรต่อสัญญำแฟรนไชส์และกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญำแฟรนไชส์ 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัท แบรนด์ ดังกิ้น โดนัท, โอ ปอง แปง และ บาสกิน รอบบิ้นส์ ด าเนินงานภายใต้     
แบรนด์ที่ได้รับแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงใน
เรื่องการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา  แต่เนื่องจาก      
แบรนด์ที่ได้รับสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าว เป็นแบรนด์ที่ได้ท าการตลาดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มียอดขายที่ดี และตลาดมี
โอกาสเติบโตมากขึ้นตามล าดับ ความเสี่ยงในข้อนี้จึงอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้บริษัทได้ท าการเพ่ิมแบรนด์ที่เป็นของตนเอง
ด้วยการลงทุนในแบรนด์เกรฮาวด์ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยแบรนด์เกรฮาวด์มีทั้งธุรกิจร้านอาหารและ 
ธุรกิจเสื้อผ้า ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในข้อนี้ได้อีกทางหนึ่ง 

4. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย 

บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน  แต่เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวเป็นอัตราที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงดังกล่าว
จึงอยู่ในระดับต่ า 

  

ปัจจัยควำมเสีย่ง 
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5. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเก็บหนี้จำกลูกหนี้กำรค้ำ 

ในกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือที่มีการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายรวมถึง
การด าเนินการติดตามและควบคุมสินเชื่อไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทยังมีความหลากหลาย ดังนั้นความ
เสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้จึงมีต่ า 

ส่วนของกลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งเป็นกลุ่มที่ท ารายได้หลักให้กับบริษัทนั้น 
โอกาสเกิดความเสี่ยงด้านนี้มีเพียงเล็กน้อย เนื่องจากรายได้ดังกล่าวเทียบได้กับเงินสด 

6. ควำมเสี่ยงจำกกำรต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ระยะยำว 

บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ ตามท่ีระบุในสัญญาการจ าหน่ายหุ้นกู้และสัญญา
เงินกู้ตามล าดับ เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ และข้อจ ากัดใน
การจ าหน่าย จ่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันในที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเงินลงทุนบางส่วนให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น 
ซึ่งท าให้การท าธุรกรรมต่างๆ ต้องระมัดระวังหรือมีข้อจ ากัด 

7. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนแรงงำน 

ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคส่วน ปัญหาในการแย่งแรงงานจึงเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได้ให้
ความส าคัญกับความเสี่ยงด้านนี้โดยได้จัดสวัสดิการที่ดีและผลตอบแทนที่เหมาะสม พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท างาน เพ่ือให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในการท างานกับบริษัทในระยะยาว 
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1. หลักทรัพย์ของบริษัท 

หุ้นสำมัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 418,141,055 บาท (สี่ร้อย
สิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 418,141,055 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
โดยเป็นทุนที่ออกและช าระแล้ว 282,527,203 บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามบาทถ้วน) 

หุ้นกู้ 

1. หุ้นกู้ครั้งที ่1/2556 วันที่ 15 มีนาคม 2556 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครั้งที ่1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 15 มีนาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จ านวน 140,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 
บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) 

2. หุ้นกู้ครั้งที ่2/2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 อัตราดอกเบี้ย

คงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จ านวน 350,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 
บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาท) 

หมำยเหตุ ด้วยหุ้นกู้ท้ัง 2 รายการข้างต้นจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และ 15 มีนาคม 2558 
บริษัทจึงได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที ่1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2558 ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 15 มกราคม 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอด
อายุหุ้นกู้ จ านวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้าน
บาท) 

2. โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุดประจ าปี 2557) มูลค่าหุ้นละ 
1 บาท จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 282,527,203 หุ้น 

  

ผู้ถือหุ้นและโครงสร้ำง
เงินทุน 
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนหุ้น % ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ 57,832,082 20.47 

2. นายศุภชัย  สุขะนินทร์ 29,704,625 10.51 

3. นางอินทิรา  สุขะนินทร์ 29,238,143 10.35 

4. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 15,737,080 5.57 

5. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 15,414,842 5.46 

6. นายจ ารูญ  ชินธรรมมิตร์ 13,750,000 4.87 

7. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 10,316,868 3.65 

8. นางกมลี  ปัจฉิมสวัสดิ์ 8,697,156 3.08 

9. นางสาวกมลฤดี  ปัจฉิมสวัสดิ์ 8,071,343 2.86 

10. นางมนทนัฐ  แต้มศิริชัย 7,096,875 2.51 

11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 4,611,911 1.63 

12. นายพรประสงค์  แต้มศิริชัย 3,791,906 1.34 

13. ด.ช. ศุภฤทธิ์ สุขะนินทร์ 2,395,937 0.85 

ยอดรวม 206,658,768 73.15 

3. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวด
บัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) จะข้ึนอยู่กับ
กระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท  
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   โครงสร้ำงกำรจัดกำร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล 

ผู้จัดกำรฝ่ำยคลังสินค้ำ ผู้จัดกำรฝ่ำยคลังเอกสำร ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

เลขำนุกำรบริษัท 

ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 

คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

กำรจัดกำร 
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คณะกรรมกำรบริษัท 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย* ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายสมโภชน์  อินทรานุกูล* 
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางจิตรา  ถาวระ* กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์* 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. 
นายทศพร ซิมตระการ 
(แต่งตั้ง 28 เม.ย.57) 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์** 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 

8. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล** กรรมการ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท*** 

9. นางอินทิรา  สุขะนินทร์** กรรมการ 

10. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์** กรรมการ 

11. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

*   กรรมกำรอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท 
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุน
จดทะเบียนที่ช าระแล้ว และจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ รายละเอียดปรากฏในหน้า 74-75 

** กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล นางอินทิรา 
สุขะนินทร์ และ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ
ของบริษัท 

***เลขำนุกำรบริษัท ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและค าแนะน า ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบ     
และปฏิบัติ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏในหน้า 77-78 
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องค์ประกอบและกำรแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ือให้
เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ไม่ควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อ่ืนใดอัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละ
หลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้น
ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

4. กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งอาจ
ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกได้  หากผู้ถือหุ้นพิจารณา
แล้วเห็นชอบด้วย 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและจัดการด าเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ของตนและบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) 

3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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4. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท  
เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด 
- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นคู่แข่งขันทางการค้าของ

บริษัท 
- ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาของบริษัท 

5. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณของบริษัท 

6. ติดตามและก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการและความมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

7. จัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดูแล
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทอยู่ เสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร                           
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 

8. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  
เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการด้านอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับจัดการ มีหน้าที่น าเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า 

9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล  

10. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและ
การกระท าที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

11. แต่งตั้งมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือช่วยดูแลรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายใน และระบบการก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง  

1. นายสมโภชน์  อินทรานุกูล ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการที่เป็นอิสระ และ 
มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน 

2. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการที่เป็นอิสระ และ 
มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน 

3. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการที่เป็นอิสระ และ 
มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน 

4. นายทศพร  ซิมตระการ 
(แต่งตั้ง 28 เม.ย.57) กรรมการตรวจสอบฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่
บริษัทก าหนดอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
3 ปี กรรมการตรวจสอบที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้  หาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 
ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 
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6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์  
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน  
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าที่อาจมีผลกระทบอย่าง  
มีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือ
มีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หาก
คณะกรรมการของบริษัทไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้กรรมการตรวจสอบ        
รายใดรายหนึ่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท 

10. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

11. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการ  
ที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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คณะกรรมกำรบริหำร   
 

ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 2 คน มีอ านาจ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายดังนี้  

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท พร้อม

ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส าหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น
ใหม ่รวมถึงก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
3. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่ก าหนด 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 
4. พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยท าการวิเคราะห์

โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
5. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณาอย่าง

ละเอียดและถูกต้อง 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ

บริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่ก าหนด โดยจัดให้มีคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย และ
เชื่อมโยงรวมเป็นความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือก าหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการป้องกันกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ 
พร้อมติดตามและประเมินผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

7. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 
- อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า 10.00 ล้านบาท 
- อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า 50.00 ล้านบาท 
- อนุมัติการรับจ าน าสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า 100.00 ล้านบาท  

8. มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ต่ ากว่าต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
9. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป  
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กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร 

2. มติของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็น
องค์ประชุม 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทรวม 3 ครั้ง 
โดยได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและอนุมัติแล้ว 

นอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารได้มีการนัดหมายประชุมพิเศษ
นอกรอบเพ่ือปรึกษาหารือในการบริหารงานในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน และได้เข้าร่วมประชุมหารือ
พร้อมให้ค าแนะน าในการท างานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย  
เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย จากนั้นให้พิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย       
เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให้สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าประสงค์ของบริษัท พร้อมติดตามรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุก 6 เดือน และให้จัดท าคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วน สามารถเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับได้รับทราบและน าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบหลักของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดีคือ 

 ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการด าเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการด าเนินการ รวมถึงการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการขององค์กร เช่น ด้านการเงิน 
ด้านการด าเนินงาน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด รวมถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น 

 ระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงแต่ละประเภท (ระดับความเสี่ยง = ระดับของความ
รุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้างต้น 

 ก าหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ 
 การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 ติดตามทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
  



รำยงำนประจ ำปี 2557 
 

  
P a g e  46 | 166 

 

ซึ่งในปี 2557  บริษัทได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรและแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าประสงค์ของบริษัท  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 
2557 

2. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยง เพ่ือมาให้ความรู้และแนะน าวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงให้แก่คณะท างานบริหารความเสี่ยงและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2557 

3. จากการด าเนินการตามโครงการบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยงและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้
ประมวลความเสี่ยงระดับองค์กร และเชื่อมโยงไปยังความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับกิจกรรม ซึ่งแยกออกเป็น 4 
ประเภท คือ  1) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)  2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)       
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance Risk)  4) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) 

4. คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมจัดท าเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทให้พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ และได้ประกาศใช้นโยบายบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพ่ือให้พนักงานน าไปปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงขององค์กรและท าให้องค์กรมีการ
พัฒนาการและก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยมีรายละเอียดของนโยบายบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพ่ือให้องค์กรมีการ
พัฒนาการและก้าวหน้าอย่างมั่นคง ขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง หยุดยั้งและลดความเสียหายจาก
สภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพย์สิน การด าเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

บริษัทจึงเห็นควรน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยมีกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความ
เสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
(COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

คณะกรรมกำรบริหำร จึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ดังนี้ 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยให้มีความสอดคล้องและรวมอยู่ในแผนกลยุทธ์และ
กระบวนการด าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้รวมถึงก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนหนึ่ง ในการจัดท า
แผนธุรกิจ การก าหนดงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และการบริหารโครงการ สามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. การบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน รวมทั้งความ
เสี่ยงที่เป็นความเสียหาย ความไม่แน่นอน และการเสียโอกาส  
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3. ให้มีกระบวนการบ่งชี้ วิเคราะห์ จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร เพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด าเนินงาน ตามหลักของก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

5. ให้มีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

 

กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร 

ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ 

2. 
นายกษิดิศ  ทวีสิน (แต่งตั้ง 10 ม.ค. 58) 
แทนนายนพดล ลลีาอารยสกลุ ซึ่งได้พ้นสภาพการเป็น
พนักงานตั้งแต่วันท่ี 12 มกราคม 2558 

- รักษาการต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร 
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ด้านคลังสินค้า

และคลังเอกสาร 

3. นายปัญญา  ซุ่นทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 

4. นางพัชรี  บุนนาค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 

5. นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจปกติของ
บริษัท และด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร 

1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

2. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 
- อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า   2.00 ล้านบาท 
- อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า  10.00 ล้านบาท 
- อนุมัติการรับจ าน าสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า  20.00 ล้านบาท 
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3. สร้างวิสัยทัศน์และก าหนดพันธกิจ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว 

4. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ใน
อัตราทีเ่หมาะสม  

5. ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ  
ทันต่อเวลาในทุกสถานการณ์ ในราคาที่เป็นธรรม 

6. พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

7. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

8. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ กระบวนการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 

9. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการมีหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าชื่อเสนอต่อที่ประชุม    
ผู้ถือหุ้น หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ  2 ใน 3 โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีหน้าที่ดังนี้  

1. พิจาณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

  

ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายสมโภชน์  อินทรานุกูล ประธานกรรมการสรรหาฯ 

2. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการสรรหาฯ 

3. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ กรรมการสรรหาฯ 
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3. พิจารณาก าหนดแนวทางและหัวข้อในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 
เป็นประจ าทุกป ีโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

4. เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
และกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของบริษัท เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ส าหรับ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

5. ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   
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 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวชิาเทคโนโลยี  

ภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีแม่โจ้ 
 ปริญญาวิทยาศาสตรด์ุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวชิาสง่เสริมการเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปริญญาครุศาสตรด์ษุฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน

เทคโนโลยีเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
 ปริญญาปรชัญาดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวชิาการจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
 ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
 ปริญญาเทคโนโลยบีัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี 2521 – 2529 รองเลขาธิการพระราชวัง ส านักพระราชวัง 
ปี 2530 – ปัจจุบัน เลขาธิการพระราชวงั ส านักพระราชวัง / ประธานพระคลังข้างที่ / ผู้อ านวยการโครงการ          

ส่วนพระองค์เก่ียวกับการเกษตรสวนจิตรลดา  
ปี 2539 ผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี
ปี 2552 ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส 
ปี 2554 รองประธานมูลนิธิ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 

(อพ.สธ.) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 
 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย( IOD) 
-ไม่มี- 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 754,503 หุ้น ร้อยละ 0.27  

นำยแก้วขวัญ  วัชโรทัย     

ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระ 
อำยุ 86 ปี 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 
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 บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นที่ 6 / 2536 
 Senior Executive Program รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดมินนิสเทรทิฟ แมเนจเม้นท ์
ปี 2542 – 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามพาณชิย ์ลิสซิ่ง 
ปี 2542 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย 
ปี 2546 - -2556 ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด ์
ปี 2546 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี 
ปี 2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย 
ปี 2556 – ปัจจบุัน ประธานกรรมการ บจ. มัดแมน* 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรปัจจุบัน 
 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 5 บริษัท  

- ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดมินนิสเทรทิฟ แมเนจเม้นท์  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย  
- ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย  
- ประธานกรรมการ บจ. มัดแมน*    

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสตูร Effective Audit Committees & Best Practices   
 หลักสตูร Director Certification Program ( DCP) รุ่นที่ 24/2002 
 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2007 
 หลักสตูร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที ่ 3/2008 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 191,403 หุ้น ร้อยละ 0.07  

  (* บริษัทย่อยของบริษัท)   

นำยสมโภชน์  อินทรำนุกูล 

กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
อำยุ 76 ปี 
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 พาณิชยศาสตร์การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Senior Executive Program รุ่นที่ 12/2541 สถาบันบัณฑิต

บริหารธรุกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2548 – 2553 กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ 

ปี 2549 - 2552 ผู้จัดการใหญ่ บจ.น้ ามันไออาร์พีซี / ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไออาร์พีซี โพลิออล 

ปี 2549 – 2553 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
วางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ บมจ.ไออาร์พีซี / ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไทย เอ บี เอส 

ปี 2553 - 2556 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช่วยปฏิบัติงานสายพาณิชยกิจ
และการตลาด บมจ.ไออาร์พีซี 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP ) รุ่นที ่56/2006 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 27,046 หุ้น ร้อยละ 0.01 
  

นำงจิตรำ  ถำวระ     

กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
อำยุ 74 ปี 
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 การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 มาตรฐานการบัญชีใหม่ สภาวิชาชีพบัญชี 
 โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 โลจิสติกส์-สินคา้คงคลัง อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
 Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มติชน 
 รัฐศาสตร์ประยุกต์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2534 – ปัจจุบัน โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการสายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปี 2545 – 2551 กรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปี 2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ปี 2549 – 2551 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมการส่งออก สภาผู้ส่งออกทางเรือ 
ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปี 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี – 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี – 

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Certification Program ( DCP) รุ่นที่ 142/2554 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 57,028 หุ้น ร้อยละ 0.02  

นำยสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์     

กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
อำยุ 74 ปี 
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 Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) in Digital 
Communication, Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
 ปริญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (BSEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (BE) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (LLB) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปี  ย้อนหลัง 

ปี 2548 – 2550 Executive Vice-President (EVP) Information Technology at CAT (รับผิดชอบดูแลงาน
ด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม, ระบบสื่อสารผ่านสายเคเบิลใต้สมุทร, ระบบสื่อสารไร้สายและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่) 

ปี 2550 – 2552 Executive Vice-President (EVP) for Corporate Strategy at CAT 
ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจ า กสทช. (ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์)  ส านักงานกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

-ไม่มี- 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 5,564 หุ้น ร้อยละ 0.00 

 

 

  

นำยทศพร  ซิมตระกำร     

กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
อำยุ 64 ปี 



บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

  
P a g e  55 | 166 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ   
ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า*  
ปี 2554 – 2557 กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์  
ปี 2555 – 2557 กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย  
ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. มัดแมน* / ประธานกรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)* / 

ประธานกรรมการ บจ. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)* / กรรมการ บจ. โกลเด้น สกู๊ป* / กรรมการ  
บจ. เกร์ฮาวด์* / กรรมการ บจ. เกร์ฮาวด์ คาเฟ่* / กรรมการ บจ. โกลเด้น กูร์เมต*์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 9 บริษัท 

- กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ     - กรรมการ บจ.  เอส เอส ที คลังสินค้า*  
- ประธานกรรมการบริหาร บจ. มัดแมน*   - ประธานกรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)* 
- ประธานกรรมการ บจ. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)*  - กรรมการ บจ. โกลเด้น สกู๊ป*  
- กรรมการ บจ. เกร์ฮาวด์*    - กรรมการ บจ. เกร์ฮาวด์ คาเฟ่* 
- กรรมการ บจ. โกลเด้น กูร์เมต์* 

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 50/2006 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 57,832,082 หุ้น ร้อยละ 20.47     

 

(* บริษัทย่อยของบริษัท)   

นำยศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์     

กรรมกำรบริษัทซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
อำยุ 39 ปี 
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2545 – 2557 กรรมการ บมจ. สยามเวบ 

ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า * 

ปี 2554 – 2557 กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์  

ปี 2555 – 2557 กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 1 บริษัท 
- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า*  

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 49/2005 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 32,553 หุ้น ร้อยละ 0.01 
 

 

(* บริษัทย่อยของบริษัท)   

 นำยปิลัญชัย  ประดับพงศ์     

 กรรมกำรบริษัท / รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
อำยุ 59 ปี 
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2546 – 2552 อนุกรรมการด้านสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเภทข้าว ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า              
แห่งประเทศไทย 

ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า* 
ปี 2554 – 2557 กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์   
ปี 2555 – 2557 กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย  
ปี 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจ. มัดแมน* / กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)* /  
  กรรมการ บจ. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)* / กรรมการ บจ. โกลเด้น สกู๊ป*  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 5 บริษัท 

- กรรมการ บจ.  เอส เอส ที คลังสินค้า*  
- รองประธานกรรมการบริหาร บจ. มัดแมน* 
- กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)* 
- กรรมการ บจ. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)* 
- กรรมการ บจ. โกลเด้น สกู๊ป*  

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  8/2004 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 15/2012 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 198,427 หุ้น ร้อยละ 0.07    

(* บริษัทย่อยของบริษัท)   

นำยสัมฤทธิ์  ตันตดิิลกกุล     

กรรมกำรบริษัทซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท / กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรผู้จัดกำร / เลขำนุกำรบริษัท 
อำยุ 62 ปี 
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 
 

 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2511 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย /  
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี /  
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. น้ าตาลท่ามะกา 

ปี 2519 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แชมป์เปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น 
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ราชาชูรส 
ปี 2553 – 2554 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น /  
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย /  
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี /  
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลท่ามะกา 
ปี 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง /  
  กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง /  
  กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น 
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ าตาลขอนแก่น /  
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย /  
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี /  
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ าตาลท่ามะกา 

  

นำงอินทิรำ  สุขะนินทร์     

กรรมกำรบริษัทซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท  
อำยุ 67 ปี 



บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

  
P a g e  59 | 166 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 1 บริษัท 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 7 บริษัท 
- กรรมการ บจ. แชมป์เปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น 
- กรรมการ บจ. ราชาชูรส 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 
- กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี   
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ าตาลท่ามะกา 

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 29,238,143 หุ้น ร้อยละ 10.35  
 
  



รำยงำนประจ ำปี 2557 
 

  
P a g e  60 | 166 

 
 
 
 
 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 
 Master of Science, Agricultural Economics, University of  

Saskatchewan, Canada 
 Bachelor of Science, Computer Information System, Western 

Michigan University, USA. 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง 
ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น /  
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลนิวกวา้งสุน้หลี /  
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย /  
  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลท่ามะกา /  
ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ 
ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 1 บริษัท 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 7 บริษัท 
- กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง  
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลนิวกวา้งสุน้หลี 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลท่ามะกา 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์  
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 15,414,842 หุ้น ร้อยละ 5.46   

นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมติร์   

กรรมกำรบริษัทซึ่งมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท 
อำยุ 56 ปี  
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 Diploma from KATINKA School, England 

 หลักสูตร MMP รุ่นที ่3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น /  

  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี /  

  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย / 

  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลท่ามะกา 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในปัจจุบัน 

 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 1 บริษัท 
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น  

 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 3 บริษัท 
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย  
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลท่ามะกา 

กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 15,737,080 หุ้น ร้อยละ 5.57  
 
 
 

นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมติร์   

กรรมกำรบริษัท  
อำยุ 59 ปี 
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 นิติศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิยาลัยรามค าแหง 
 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 หลักสูตร Organnizational Risk Management Program สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 โครงการพัฒนาผูป้ระกอบการธรุกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ขั้นสูง หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน     

ส านักพฒันาผูป้ระกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 หลักสูตร "การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคม   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื" รุ่น 2 
 หลักสูตร "workshop การเสริมทักษะนักปฏบิัติ CSR" สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยนื และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 30) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2537 - 2542 ผู้ช่วยผูจ้ัดการฝา่ยปฏบิัติการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
ปี 2543 - 2546 รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
ปี 2547 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบตัิการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 114,114 หุ้น  ร้อยละ 0.04   

 
 

 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2544 – 2552 ผู้จัดการบัญชีบริหาร บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง 
ปี 2552 – 2553 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. โตโยต้าลิสซิ่ง  
ปี 2553 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. สแตนดาร์ดแคน  

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 : 1,265 หุ้น  ร้อยละ 0.00  
  

 

นำงพัชรี  บุนนำค  ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบัติกำร  อำยุ 57 ปี 

 

นำงสำวจีรวัลย์  ธนันทำ  ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน  อำยุ 48 ปี 
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
 หลักสูตรการเจรจาต่อรองทางธุรกิจภาคอังกฤษ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2545 – 2548 ผู้จัดการสาขา ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2549 – 2552 ผู้จัดการเขต ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2552 – 2554 ผู้อ านวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน  บจ. หลักทรัพย์ ทรีนี้ตี้ 

สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ 31 ธันวำคม 2557 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นำยปัญญำ  ซุ่นทรัพย์  ผู้จัดกำรฝ่ำยคลังสินค้ำ  อำยุ 56 ปี 
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รำยชื่อกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรในบริษัทย่อย 

กรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

 

ชื่อกรรมกำร 

ชื่อบริษัทย่อย 
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1. นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย         

2. นายสมโภชน ์ อินทรานุกูล         

3. นางจิตรา  ถาวระ         

4. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์         

5. นายทศพร  ซิมตระการ         

6. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์         

7. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์         

8. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล         

9. นางอินทิรา  สุขะนินทร์         

10. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์         

11. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์         

 
หมำยเหตุ  = ประธานกรรมการ      = กรรมการ       = กรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่

แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
มีความรู้ความสามารถ เพ่ือพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รายละเอียดดังนี้ 

1. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงได้ก าหนดนโยบายให้ครอบคลุมถึง
หลักการในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ โดยดูแลให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวคือ 

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 
2. คณะกรรมการจะค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อ

บริษัท 
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ และจัดให้มีโครงสร้าง

และกระบวนการในการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการ
แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ 

4. คณะกรรมการจะด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
และรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการ  

5. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการทั้งใน
ด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม 

6. คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการท าธุรกิจส าหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป 
เพ่ือให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทาง
ธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ 

  

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
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นโยบายการก ากับกิจการของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ได้มีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี 2556 และบริษัทมี
แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับกิจการของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย 
ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของกิจการ การได้รับข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม
เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท 
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ  การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมัติ
รายการพิเศษ สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุม สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่
แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท เป็นต้น 

1.1 กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ 
มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาวาระตามที่กฎหมายก าหนด และตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ     
เพ่ิมทุนแบบ General Mandate มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน และมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน         
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 64 ท่าน และนับหุ้นรวมกันได้จ านวนทั้งสิ้น 
134,287,840 หุ้น หรือร้อยละ 59.41 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

กำรด ำเนินกำรก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 ส าหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่  
www.subsrithai.co.th  

2) การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่  
ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าวันประชุม 22 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.subsrithai.co.th 
ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และได้ท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์
รายวันเป็นเวลา 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 27 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ  

3) หนังสือเชิญประชุมของบริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ 
ข. ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท  และ
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นน ามาอย่างครบถ้วนในวันประชุม นอกจากนี้ยังได้
ระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้  

http://www.subsrithai.co.th/
http://www.subsrithai.co.th/
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4) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ
หรือพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ ตลอดจนจ านวน
คะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ เช่น มติพิเศษที่ต้องการคะแนนเสียง 3 ใน 4 เป็นต้น 

5) วาระแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ในปี 2557 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  จึงได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทด้วยรวมถึงสัดส่วนการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษัท  

6) ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้เพ่ิมข้อมูลกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของกรรมการ เช่น การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคล
ที่อาจจะมีความขัดแย้ง เป็นต้น 

7) ก าหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการเป็นประจ าทุกปีและบริษัทได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(56-1) รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

8) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ และ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี 

9) วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ได้มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ 

กำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานที่ประชุมได้แจ้งเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงลงมติ
และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน 

2) ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้  และได้มีการบันทึก
ประเด็นค าถามค าตอบไว้ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ 

3) ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล 

4) มีการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพ่ือค านวณหักออกจาก  
ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 

5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุม และบริษัทได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีและคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่  

6) ในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงมติและบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละ
วาระอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าใด 

7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ  
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8) บริษัทไม่เพ่ิมวาระการประชุมและไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพ่ิมเติมอย่างกะทันหัน  หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ 

กำรด ำเนินกำรหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ 
การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การลงมติคะแนน และบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
ว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าใด รวมถึงมีค าชี้แจงที่เป็นสาระส าคัญ มีค าถามและค าตอบหรือ
ข้อคิดเห็นโดยสรุป และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามก าหนด และ
น าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วันจากวันประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้   

จากการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2557 ที่จัดขึ้นโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนน 96 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ ์“ดีเยี่ยม”  

1.2 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ 

1) แยกการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพ่ือให้   
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  ก่อนที่จะมีการปิดสมุด      
พักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะ
ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่  

2) การก าหนดสถานที่ประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่  มูลนิธิวชิรเวช
วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง        
บางกะปิ เขตห้วยขวาง ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงส านักงานใหญ่ของบริษัท และสะดวกในการเดินทาง 
ขนาดห้องเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และอ านวยความสะดวกให้        
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม 

3) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน  หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยอ านวยความสะดวกให้สามารถ        
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล
การประชุม ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

1.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรรับรู้สำรสนเทศของบริษัท 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 
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2. หมวด กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

บริษัทต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการที่จะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงต้องดูแลการใช้เงิน
ของบริษัทให้เหมาะสมเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและ
ปกป้องการใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่ได้ก าหนดนโยบายไว้แล้วข้างต้น 

คณะกรรมการมีนโยบายจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม         
ผู้ถือหุ้นประจ าปี และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ
ป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) 
เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) การน าข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดวามเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมได้  รวมถึงก าหนดให้
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเพ่ือให้สามารถตัดสินใจถึงประโยชน์ของบริษัท
โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ากับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรม
ดังกล่าว ดังนั้นจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญไว้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี พร้อมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนและโปร่งใสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เช่น การก าหนด
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะน าเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ ขั้นตอนการ
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอชื่อกรรมการ การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการ และกรรมการอิสระ การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ การจัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นต้น โดยเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งเรื่องที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีต่อไป  

2. คณะกรรมการต้องให้ข้อมูลและเวลาแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระ
ก่อนการประชุม จึงไม่ควรเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ
วาระท่ีส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  

3. ก าหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้น         
ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านอีเมล์  
sompoch@subsrithai.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้ตามความเหมาะสมใน
แต่ละเรื่อง และกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการ
ด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
ก าหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
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4. ก าหนดให้มีนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องคือ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึง       
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ชัดเจน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติภาระหน้าที่และบทก าหนดโทษ และให้มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ พร้อมสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
รับทราบและพิจารณาต่อไป  

5. ก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ต้องรายงานการมีส่วน       
ได้เสียก่อนการพิจารณาในวาระหรือการท าธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียอย่างเป็น
นัยส าคัญ กรรมการรายดังกล่าวต้องงดการร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระหรือการท าธุรกรรม
นั้นด้วย  

3. หมวด บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ 
สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ ควรได้รับการปฏิบัติและการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท คณะกรรมการจึงส่งเสริมให้เกิดมีความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการ
สร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ จึงให้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยจัดท าเป็น
เอกสาร “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ จึงเห็นควรก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการ
จะได้ติดตามให้มีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไปดังนี้ 

1. แยกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียว่ามีกลุ่มใดบ้างตามสิทธิและความรับผิดชอบที่บริษัทต้องปฏิบัติและดูแล  
เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก าหนด 

2. ก าหนดให้มีการเข้มงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรง
อย่างครบถ้วน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ค านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมจัดท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่
ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ไว้ในรายงานประจ าปีหรือเอกสารเผยแพร่ของ
องค์กร หรือในเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ 

3. ก าหนดให้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนและมีความปลอดภัยในการท างาน 

4. ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 

5. ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน         
โดยเปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 
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6. ก าหนดให้มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยวิธีการปฏิบัติให้เป็นที่
ทราบทั่วกัน 

7. ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 
คู่แข่ง ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและให้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน 

8. ก าหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามให้หรือรับสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

9. ก าหนดให้มีนโยบายหรือแนวทางป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด  และก าหนด
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจน   
ไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” 

10. ก าหนดให้มีกลไกการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” 
เพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง
มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ  

4. หมวด กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์อย่างเท่าเทียม
กันนั้นเป็นหลักที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ ด้วยเชื่อมั่นว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นปัจจัยสนับสนุนมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการจึงต้องดูแลและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่
ดีเพ่ือให้สื่อสารและน าเสนอข่าวและข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือดังนี้ 

1. นอกจากการให้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) แล้ว ยังก าหนดให้
มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และต้องปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

2. จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  แสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่มี
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู้จัดการเป็นผู้ลงนามรับรอง 

3. ให้จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลข
ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

4. ให้จัดท าผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 
การบริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น  
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5. ให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุม
และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าที่  

6. ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดท า
ส าเนาแจ้งให้บริษัททราบด้วยโดยผ่านเลขานุการบริษัทภายในวันเดียวกันหรือภายในวันท าการถัดไป  
นับแต่มีการรายงานดังกล่าว เพ่ือน าเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบและจัดเก็บต่อไป ทั้งนี้ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดท าสรุปรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/การถือ
ครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุก
ครั้ง 

7. ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท  หรือ บริษัทย่อย ตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อก าหนด พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้
บริษัททราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเพ่ือท าการเก็บ
รักษาต่อไป ทั้งนี้ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดท าสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง  

8. ให้รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  รวมถึงนโยบายการดูแล
สิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายด้วย โดยให้ท าการเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของ
บริษัท 

9. ให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษัทย่อยด้วย และน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี หากปีใดไม่มี ควร
ระบุว่าไม่ม ี

10. ก าหนดให้มีบุคคลในการประสานงานให้ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์  (Contact 
Person) ดังนี้ 
(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ าปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) โดยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน  

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยว
โยง ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี  มติที่ประชุม 
คณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โครงการลงทุน เป็นต้น โดย
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
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5. หมวด ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพ่ือให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า      
5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
อาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณา
แล้วเห็นชอบด้วย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทไม่ควรด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมถึง
บริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท และให้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่
ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย  

คณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทจัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน วาระ
การด ารงต าแหน่งของกรรมการ คือ คราวละ 3 ปี ประกอบด้วย  

- กรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. คิดเป็น 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งคณะ และหนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงาน
ประจ า 

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 3 ท่าน 

- กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (Non- Executive Director) 8 ท่าน 

- กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 4 ท่าน (ลงนาม 2/4 ท่าน) 

รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การถือหุ้น ดูได้จากหัวข้อเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท
และผู้บริหาร ในหน้า 50-63 

รายละเอียดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี
หัวข้อ การจัดการ “บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท” หน้าที่ 40-49 
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กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำร 
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็น

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 
2 ฝ่ายเท่ากัน 

กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน 
ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่าย
บริหาร 

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่านิยามที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ก าหนด  

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และก าหนดคุณสมบัติอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด 

2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้ 
ก) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

อ่ืนซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 
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ข) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 
3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณา
มูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการท ารายการในครั้งล่าสุด 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

ทั้งนี้คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยู่ในเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้ก าหนดไว้ไม่เกิน 1% 

 

ตำรำงแสดงประเภทของกรรมกำร 

ชื่อ - นำมสกุล 
ประเภทกรรมกำร 

ตัวแทน 
ผู้ถือหุ้น 

กรรมกำรที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที ่
เป็นผู้บริหำร 

1.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย     
2.  นายสมโภชน์  อินทรานุกูล     
3.  นางจิตรา  ถาวระ     
4.  นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์     
5.  นายทศพร  ซิมตระการ     
6.  นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์     

7.  นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์     

8.  นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล     

9.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์     
10. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์     
11. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์     

รวม 11 8 5 3 
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5.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งขึ้น  เพ่ือให้ท าหน้าที่กลั่นกรอง
และตรวจสอบในเรื่องส าคัญและเกิดขึ้นเป็นประจ า ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม
และควบคุมการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท อันได้แก ่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ส าหรับรายละเอียดบทบาท หน้าที่  ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการรายงานต่อ
คณะกรรมการ อยู่ในหัวข้อการจัดการ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการ          
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5.3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน และให้มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ
จ าเป็น 

การนัดหมายประชุมให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 เดือน และให้จัดท าเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยก าหนดวาระ วัน เวลา และสถานที่ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาให้ชัดเจน และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถแจ้งโดยวิธีอ่ืนได้ตามที่กรรมการจะสามารถรับทราบได้ 

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทคือต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

ในที่ประชุม ประธานท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุม
เพ่ือการพิจารณาของกรรมการ พร้อมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ประธานต้องเชิญออกจากที่ประชุมระหว่างการ
พิจารณาในเรื่องนั้นๆ  

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจง
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค าคัดค้านนั้นไว้ใน
รายงานการประชุมด้วย อนึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ให้งดออกเสียง 

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 75% ทุกครั้ง เพ่ือร่วมพิจารณาและติดตามการท างานของฝ่ายบริหาร ให้ด าเนินการตามที่
ได้ให้นโยบายไว้ ติดตามแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งได้ร่วมพิจารณาและพัฒนา
ปรับปรุงโครงการส าคัญๆ ที่ฝ่ายบริหารน าเสนอ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้  
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กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละคณะ ในป ี2557 (1 มกรำคม 2557– 31 ธันวำคม 2557) 

ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำร ในปี 2557 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

รวม 5 ครั้ง 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

รวม 3 ครั้ง 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรมกำร
สรรหำฯ 

รวม 3 ครั้ง 

1.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัท 2/5   
 

2.  นายสมโภชน์  อินทรานุกูล 
กรรมการบริษัทและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

5/5  4/4 3/3 

3.  นางจิตรา  ถาวระ 
กรรมการบริษัทและ 
กรรมการตรวจสอบ 

5/5  3/4 
 

4.  นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ 
กรรมการบริษัทและ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 

5/5  4/4 3/3 

5.  นายทศพร ซิมตระการ 
(แต่งตั้ง 28 เม.ย. 2557) 

กรรมการบริษัทและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/5  3/4 
 

6.  นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ 
กรรมการบริษัทและ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาฯ 

4/5 3/3  3/3 

7.  นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ 
กรรมการบริษัทและ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

5/5 3/3  
 

8.  นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล 
กรรมการผู้จัดการและ
กรรมการบริหาร 

4/5 3/3  
 

9.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์  กรรมการบริษัท 5/5   
 

10. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษัท 5/5   
 

11. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษัท 5/5   
 

5.4 เลขำนุกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและค าแนะน าข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดท าและเก็บรักษา
ทะเบียนกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส าหรับ
การศึกษาและพิจารณาเรื่องที่จะประชุม เพ่ือให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการประชุมให้ด าเนินการได้
ด้วยดี และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จดรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสาร
เกี่ยวกับการประชุม รายงานประจ าปี และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร โดยส าเนาส่งให้
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทประกาศใช้พร้อมทั้งด าเนินการอ่ืนๆ  ตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  
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ทั้งนี้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5.5 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 

5.5.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร :   

ด้วยค่าตอบแทนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไม่สามารถอนุมัติ
ค่าตอบแทนของตนเองได้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสในระดับที่เหมาะสมและเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ  โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี  การพิจารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ผลการประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจาณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่
ในอ านาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทและหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท
ต้องการด้วย 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2557  

กรรมกำร 
ปี 2557 ปี 2556 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย 

คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทน) 11 3,560,000 10 2,986,000 

คณะกรรมการบรหิาร (ค่าตอบแทน) 3 6,090,000 3 5,428,500 

คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าตอบแทน) 4 780,000 3 630,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ 
(ค่าตอบแทน) 

3 105,000 - - 

เงินสะสมเข้าโครงการ EJIP 11 3,000,000 10 2,880,000 

โบนัส 11 3,200,000 10 - 

อื่นๆ 11 - 10 - 

รวม 11 16,735,000 10 11,924,500 

5.5.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร :   

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้พิจารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย
โดยพิจารณาค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ       
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแต่ละคนด้วย   
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ปี 2557 ซึ่งรวมต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย 

กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร 
ปี 2557 ปี 2556 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน 

เงินเดือน 5 8,634,000 5 8,784,290 
โบนสั 5 4,312,541 5 3,764,810 
เงินสะสมเข้าโครงการ EJIP 5 490,630 5 556,030 
อ่ืนๆ เช่น เงินสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

5 1,795,278.30 5 1,612,320 

รวม 5 15,232,449.30 5 14,717,450 

 

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้นของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557)  

ชื่อ - นำมสกุล 

หุ้นสำมัญ 
31 ธ.ค. 2557 
ทุนช ำระแล้ว 
282,527,203 

ร้อยละ 31 ธ.ค. 2556 
ทุนช ำระแล้ว 
226,022,192 

ร้อยละ ซ้ือ 
ระหว่ำงปี 

ขำย 
ระหว่ำงปี 

1.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย 754,503 0.27 583,045 0.26 - - 
2.  นายสมโภชน์  อินทรานุกูล 191,403 0.07 132,565 0.06 - - 
3.  นางจิตรา  ถาวระ 27,046 0.01 145,080 0.06 - 180,000 
4.  นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ 57,028 0.02 145,065 0.06 - 150,000 
5.  นายทศพร ซิมตระการ 5,564 0.00 - - - - 
6.  นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ 57,832,082 20.47 46,245,108 20.46 - - 
7.  นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์  32,553 0.01 45,486 0.02 - 50,000 
8.  นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล 198,427 0.07 114,963 0.05 - - 
9.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์  29,238,143 10.35 23,369,957 10.34 - - 
10. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 15,414,842 5.46 12,311,316 5.45 - - 
11. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 15,737,080 5.57 12,569,107 5.56 - - 
12. นายนพดล  ลีลาอารยสกุล 52,605 0.02 52,227 0.02 - 20,000 
13. นางพัชรี  บุนนาค 114,114 0.04 39,876 0.02 97,600 45,800 
14. นางสาวจีรวัลย์  ธนันทา 1,265 0.00 - - - - 
15. นายปัญญา  ซุ่นทรัพย์ - - - - - - 

หมำยเหตุ - จ านวนหุ้นข้างต้นได้รวมจ านวนหุ้นท่ีกรรมการและผู้บริหารไดร้ับจากโครงการ EJIP  
 - การค านวณสัดส่วนของการถือหุน้ ค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
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5.6 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำควำมรู้ 

5.6.1 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพ่ือทบทวนว่าได้มีการก ากับดูแลให้มีการก าหนด และ/
หรือ ด าเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยน าแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นเกณฑ ์ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อการประเมินและผลการประเมินได้ดังนี้ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ   

4. การท าหน้าที่ของกรรมการ  

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”             
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.75 ในปี 2557 

 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

3.75 93.75% 3.74 93.50% 3.71 92.75% 
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3.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร 

คณะกรรมการของบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี  
เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  โดยให้
กรรมการแต่ละท่านท าการประเมิน โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ของบริษัท เพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม โดยน าแบบประเมินของศูนย์
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อการ
ประเมินและผลการประเมินได้ดังนี้ 

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ คือ 
1. ความเป็นผู้น า 
2. การก าหนดกลยุทธ์ 
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน  
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร  
8. การสืบทอดต าแหน่ง 
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  
10. คุณลักษณะส่วนตัว 

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์             
“ดีเลิศ” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 91.75 ในปี 2557 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ 

3.83 95.75% 3.84 96.00% 3.67 91.75% 

หมำยเหตุ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
90-100 %  = “ดีเลิศ” 
80-89 %  = “ดีมาก” 
70-79 % = “ด”ี 
60-69 % = “ค่อนข้างดี” 
50-59% = “ผ่าน หรือ พอใช้” 
ต่ ากว่า 50 %  = “ควรปรับปรุง”  
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3.2 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

ในการเข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลส าคัญ
เกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  การได้รับค าแนะน าด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการได้รับการท า
ความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจะจัดให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศโดยการเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูล โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1) ความส าคัญของคณะกรรมการ 
(2) บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย 
(4) แนวทางส าหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง   

ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารให้กรรมการ
ใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส าหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้กับ
กรรมการ ทั้งนี ้คู่มือกรรมการประกอบด้วย 

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง) 

2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

3. จรรยาบรรณธุรกิจ 

4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์และข้อบังคับ 

5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 

6. หนังสือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

7. หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 

8. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปีของบริษัทฉบับล่าสุด (แบบ 56-1) 

ในกรณีกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะด าเนินการส่งเข้ารับการอบรม  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หมายเหตุ ในปี 2557 บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายทศพร ซิมตระการ ซึ่งบริษัทได้ส่งเข้าอบรม
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 198/2014 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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กำรพัฒนำควำมรู้ 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนา
จากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันกรรมการทุกท่านได้เข้าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/
หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

และในปี 2557 บริษัทได้จัดหาหลักสูตรเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ความเสี่ยงให้เข้ามาอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดท านโยบาย และคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์กร และบริษัทยังคงส่ง
พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR อย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.ล.ต. ให้มุ่งเน้นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชั่น บริษัทจึงได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide ACPG14/2014 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

1. การแข่งขันที่เป็นธรรม 

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม 
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท โดยไม่มีการกระท าในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหา
ความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจ าเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงที่จะไม่
เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอ่ืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง
ทางการค้า 

2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 

2.1 บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า และไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามา
ตัดสิน เพ่ือให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ปฏิบัติตามสัญญา 
หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

2.2 บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นคู่ค้าของบริษัท จะต้องมีการด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม
สากล โดยที่คู่ค้าของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำของ บมจ. ทรัพย์       
ศรีไทย 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
2) ด้านสิทธิมนุษยชน 
3) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
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2.3 มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้  สร้างความ
ไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ อ านวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร 
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท 

3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 

3.3 มีการก าหนดนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้
พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด 

3.4 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและ
บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

3. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อ 

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักน าให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าใด อันเป็นการผิดต่อ
กฎหมาย 

2. ห้ามมิให้รับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนที่ส่อไปในทางจูง ใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ 

3. ด าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ ต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย 
และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย 

บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา  การป้องกันจากการทุจริต รวมทั้งประกาศ
ต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส ผ่าน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง และก าหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยได้ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

ในปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งพนักงานระดับบริหารเข้าอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide 
ACPG14/2014 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และศึกษาแนวทาง
จัดท าให้เป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) เพ่ือน ามาปฏิบัติและประกาศใช้ต่อไป 
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4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและ เคารพใน

ศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระท า
การใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

นอกจากนี้บริษัทให้ความส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทได้ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

5. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งที่จะน าพาไปสู่ความส าเร็จในการประกอบกิจการของบริษัท

และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ
และเชื่อม่ันในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้ 

1. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ไม่ว่าจะ
เป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นด้าน
การเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด 

2. จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับ เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่าล่วงเวลา 
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

3. จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม 

4. กรณีมีการท าผิดระเบียบหรือวินัยและต้องด าเนินการเพ่ือให้มีการพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษอย่างเป็น
ธรรมแล้วแต่กรณี  

5. สนับสนุนด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี  และ
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
อุบัติเหตุและโรคจากการท างานต่างๆ 

6. เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามข้อสงสัยผ่าน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทได้จัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกัน
ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เช่น 

- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแต่ปี  2529 ก่อนที่จะมีประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและเป็นสวัสดิการให้กับ
พนักงานในการออมและสร้างหลักประกันในอนาคต ท าให้พนักงานมีเงินก้อนเมื่อต้องออกจากงานหรือเมื่อ
เกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาวด้วย ปัจจุบันบริษัท
ได้ก าหนดจ่ายเงินสมทบให้พนักงานในอัตรา 3-15% ของค่าจ้างตามอายุงานของพนักงาน 
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- บริษัทได้จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) 
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
ความเป็นเจ้าของบริษัท (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมท างานกับ
บริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน
และบริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเพ่ือน าเข้าโครงการ (รายละเอียดของ
โครงการปรากฏในหน้า  95-97  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน ) และส าหรับ
โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (EJIP) ครั้งที ่3 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท
ย่อยได้เข้าร่วมโครงการด้วย 

- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือเป็นเสมือนสื่ อกลางในการถ่ายทอด
ความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ และร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจนดูแล
การจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นว่าพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ และมีขวัญ
ก าลังใจในการท างานต่อไป บริษัทจึงได้สนับสนุนจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอ านวยความ
สะดวกในการท างาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการน าเสนอ 

- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และก าหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 
ซึ่งในปีที่ผ่านมามีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในการท างานที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งพนักงานต้องหยุดงานแต่ไม่ต้องพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล 

- บริษัทจัดให้มีการท าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น 
เมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางไปให้บริการลูกค้าต่างจังหวัด บริษัทได้ ให้ความ
ใส่ใจและให้ความส าคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดท าประกันภัยการเดินทางเพ่ิมให้กับทุกคนที่
ออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพ่ือเพ่ิมความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี
ส าหรับพนักงานทุกคนด้วย 

- บริษัทให้ความส าคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกัน
อัคคีภัย และซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างทีม
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มา
ด าเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็นประจ าทุกปี 

- บริษัทยังมุ่งพัฒนาสร้างเสริมความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พร้อมที่ จะรองรับการ
เติบโตของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของบริษัท 
เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของทางภาครัฐด้วย 

- บริษัทจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น งานกีฬาสี เพ่ือให้พนักงานที่ท างานทั้ง 3 สถานที่ได้มาพบปะ
สังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกัน  
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6. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา โดย
บริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 
ดังนี้ 

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า 

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูล
เพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลที่ให้ต้องไม่เกินความเป็นจริงจนเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ 
ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

3. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้า 

4. มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูล
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์เพ่ือตนเองหรือ
ผู้อื่น 

5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และด าเนินการอย่างถึงที่สุดเพ่ือให้ลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

6. จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจด้านการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือทราบความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริง และน ามาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 

7. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า ด้วยยึดมั่นในคติพจน์ของ
บริษัท คือ “บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ าใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

8. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า 

ในระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมาลูกค้าเก่าของบริษัทส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบริษัท
ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ภายใต้
เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมาย
อันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้าของบริษัท 
นอกจากสิทธิของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ท าข้อตกลงกันแล้ว บริษัทยังค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย โดยได้จัดให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี ปรับปรุงบริการ และพัฒนาบริการต่างๆ เพ่ือให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่บริษัทได้รับ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  
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7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 
บริษัทมีนโยบายที่จะท าให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR)         

ด้วยการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่มีการค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร
หรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายในเรื่อง
การปฏิบัติต่อสังคมและชุมชนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เพ่ือสนับสนุนและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อ
เหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องจากการด าเนินงานของบริษัท 

2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นท่ีองค์กร
ตั้งอยู่ให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

3. ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับชุมชนที่ตั้งอยู่ทั้งที่
ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

ในปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ดังนี้ 

กำรบริจำค 

ในปี 2557 บริษัทได้มอบทุนเพ่ือการศึกษาและทุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอ าเภอ      
พระประแดงและอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประจ าต่อเนื่องกันทุกปี นอกจากนี้บริษัทได้จัดงบเป็นเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ
สังคม และพระพุทธศาสนาเป็นประจ าต่อเนื่องกันทุกปีด้วยเช่นกัน ส าหรับปี 2557 บริษัทได้ใช้เงินบริจาคช่วยเหลือวัด 
โรงเรียน และมูลนิธิ/สมาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,500.00 บาท 

บริจำคกล่องบรรจุเอกสำร 

เนื่องจากกล่องบรรจุเอกสารของบริษัทได้ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ในงานจัดเก็บเอกสารในคลังเอกสาร และ
จัดเก็บในส านักงาน คือ มีความแข็งแรง สะดวกในการใช้สอย และมีความสวยงาม จึงมีบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐสั่งซื้อ
กล่องเปล่าเพื่อใช้จัดเก็บเอกสารที่ส านักงานของตนเอง ส าหรับหน่วยงานราชการบริเวณใก้ลเคียงกับคลังสินค้าทั้ง 2 แห่ง เช่น 
โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาลูกหลานของพนักงาน  ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท บริษัทจึงได้สนับสนุนโดยจัดกล่องบรรจุ
เอกสารให้แก่โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ต. บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารไว้ภายในโรงเรียน 

กำรเข้ำร่วมโครงกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ 

บริษัทให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ โดยการเข้าร่วมสัมมนาและเสนอความเห็นใน
ฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ท่าเทียบเรือ กับสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนราชการ
เพ่ือน าไปปรับปรุงกฎ ระเบียบ การบริหารจัดการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 
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ส่งเสริมกำรศึกษำโดยกำรให้ควำมรู้ 

บริษัทให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ 
โดยได้ให้เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจการด้านคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท ซึ่งระบบ Automated Storage and Retrieval 
System เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ส าหรับในปี  2557 มี
หน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมดูงานคลังเอกสารอัตโนมัติระบบ AS/RS เช่น ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
ธนาคารออมสิน สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย งานเวชระเบียนและสถิติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น 

กำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำรหรือองค์กรในท้องถิ่น 

บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการด าเนินงานของราชการ เช่น ให้เทศบาลเมืองลัดหลวงใช้สถานที่
ของคลังสินค้า 2 เพ่ือการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น และการเลือกตั้งทั่วไป 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในชุมชน 

บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานลอยกระทงประจ าปี 2557 ณ วัดไตรมิตรวราราม เทศบาล
ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย และงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

8. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาชีว  

อนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท รวมถึงการด าเนินกิจกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้าและ
บุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ 

3. จดัให้มีการป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ 

4. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะส่งเสริมถึงความปลอดภัย คุณภาพ          
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตส านึกในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น น้ า ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6. เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการด าเนินงานต่อความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 
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7. สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน 

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้ดูแลการปล่อยน้ าเสียลงในแม่น้ าของธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า ที่ตั้งอยู่
ริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดยจัดท าบ่อพักเพ่ือดักไขมันและบ าบัดน้ าเสีย มีการน าตัวอย่างน้ าจากจุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพ
ให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids) ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณ
ฟอตเฟต (Phosphate) และอ่ืนๆ เป็นประจ าทุก 3 เดือน และรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

กล่อง Green Carton 

ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะต้องใช้กล่องลูกฟูกเพ่ือบรรจุเอกสาร และในแต่ละปีบริษัทมีการสั่งซื้อกล่อง
ลูกฟูกหลายแสนกล่อง แต่เนื่องจากวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตเยื่อกระดาษมาจากต้นไม้ บริษัทจึงมีแนวคิดที่ จะจัดหาผลิตภัณฑ์
กล่องกระดาษทีใ่ช้เยื่อกระดาษน้อยลง เพ่ือเป็นการช่วยรักษาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 

นวัฒตกรรมใหม่ที่ลดการใช้เยื่อกระดาษ แต่ความแข็งแรงทนทานยังคงเดิม หรือดีกว่าเดิม ท าให้ในกระบวนการผลิต
กล่องกระดาษสามารถลดการใช้เยื่อกระดาษลง 25-75 g./sqm. ซึ่งเป็นการลดการตัดต้นไม้ท าลายป่า 

หลังจากที่บริษัทได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหันมาใช้กล่อง Green Carton และมีลูกค้าหลายรายที่สนใจใช้กล่อง 
Green Carton เนื่องจากมีคุณภาพใกล้เคียงกับกล่องมาตรฐานของบริษัท และลูกค้าก็ยังได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้     
และสิ่งแวดล้อมด้วย 

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทและบริษัทผู้ผลิตได้ร่วมกันท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อ
พบข้อบกพร่องในการใช้งานหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพ่ือให้กล่อง Green Carton เป็นที่ใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้า    
ของบริษัท 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทจึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัยทั้งด้าน
อัคคีภัยและภัยจากทางน้ าอย่างสม่ าเสมอ มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจ าทุกปี 
รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์  ให้มา
ด าเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในอาคารเป็นประจ าทุกปี ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 
  



บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

  
P a g e  91 | 166 

 

9. นวัตกรรมและกำรเผยแพรน่วัตกรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์องค์กรให้บริษัท “เป็นผู้น าในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งม่ันพัฒนาระบบ

คลังสินค้า Automation และมุ่งสู่ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม โดยด าเนินธุรกิจด้วยความมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม” และเพ่ือน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการท างานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม 
และสร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2557 บริษัทได้การขยายคลัง Automation Phase II เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน ความรวดเร็ว และแม่นย า และช่วยให้พนักงานท างานได้สะดวกลดปัญหาการเจ็บป่วยของพนักงานจากการ
เคลื่อนย้ายกล่องเอกสาร 

10. กำรจัดท ำรำยงำนแห่งควำมยั่งยืน 
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 บริษัทได้

เปิดเผยการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใน 8 หัวข้อหลักการ ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้นคือ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทยังไม่ได้จัดท ารายงานความยั่งยืน (Sustainability Development Report) ตามกรอบ GRI 
แต่บริษัทได้พัฒนา CSR ในกระบวนการผลิต (In process) อย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังคงส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตร
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI) 
และสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDI) อย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
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นโยบำยเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 

บริษัทก าหนดเป็นนโยบายอย่างเคร่งครัด ให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้มีการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในภายใต้การสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะทุกไตรมาส เพ่ือ
ปรับปรุงมาตรการการควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป ดังนั้นเพ่ือให้ระบบ
การควบคุมบรรลุเป้าหมายจึงก าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้   

1. ผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และควรสร้างให้มีการควบคุมภายในขึ้นในงานทุก
ระดับชั้นของบริษัท 

2. ก าหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้านตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
และให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของงาน ระดับความเสี่ยง และการบริหาร
ความเสี่ยงของงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดให ้“คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง” รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องประเมินและการบริหารความเสี่ยง การ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และน าผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทราบ 

5. การรายงานทางการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานที่มีความถูกต้องครบถ้วน 
เชื่อถือได้ ทันเวลา ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

6. พนักงานทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการที่บริษัท
ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  

7. พนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการท างาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก  

กำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง มีช่องทางในการร้องเรียน การแสดงความเห็นหรือ
ซักถามข้อสงสัย และรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือร้องเรียนการกระท าผิดจรรยาบรรณได้
โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ส าหรับพนักงานบริษัท หรือ โดยจัดส่งค าร้องเรียนถึงเลขานุการบริษัท เพ่ือน าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งโดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
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1. ช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

1.1 กรรมการอิสระที่อีเมล์ 

1)  นายสมโภชน์ อินทรานุกูล  อีเมล์ที่ sompoch@subsrithai.co.th หรือ 
2)  นางจิตรา ถาวระ  อีเมล์ที่ chitra@subsrithai.co.th  

1.2 เลขานุการบริษัท 

1)  นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล  อีเมล์ที่ sumrit@subsrithai.co.th 

1.3 ส่งผ่านไปรษณีย์ถึง 

1)  นายสมโภชน์ อินทรานุกูล  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2)  นางจิตรา ถาวระ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3)  นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล   เลขานุการบริษัท 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)  
เลขที ่2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

3.5 กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางสู่การ
พัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้ 

2.1 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม 
2.2 ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง 

เพ่ือพิจารณาการร้องเรียนและก าหนดมาตรการด าเนินการเพ่ือระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

3. มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

3.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย 
3.2 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/ค านึงถึงความปลอดภัย โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับ

ความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน สั่ง
พักงาน ข่มขู ่รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 

  

mailto:sompoch@subsrithai.co.th%20หรือ
mailto:sumrit@subsrithai.co.th
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สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำน 
(Employee Joint Investment Program: “EJIP”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นโครงการส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให้พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัทมีการลงทุนแบบสะสมหุ้นของบริษัทที่ตนท างานอยู่เป็น
รายงวด (เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average) 

EJIP เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนให้แก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม
ในความเป็นเจ้าของบริษัทที่ตนท างาน (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมท างานกับ
องค์กรในระยะยาว (Long-term Incentives) 
  

เงินสมทบของบริษัท/บริษัทย่อยท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

เงินสมทบให้พนักงาน/ผูบ้ริหาร/กรรมการ  
ซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจ าทุกงวด 

ตัวแทนด ำเนินกำร 

บริษัทหลักทรัพย์เป็นตัวแทนด าเนินการ 

 ซื้อหุ้นของบริษัทในแต่ละงวด 
 จัดสรรหุ้นที่ซื้อในแต่ละงวดลงในบัญชีของ

พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ 

เงินลงทุนของพนักงำน/ผู้บริหำร/กรรมกำร 

แบ่งเงินเดือน/ค่าตอบแทนบางส่วนซื้อหุ้นของ
บริษัทเป็นประจ าทุกงวด (ตามความสมัครใจ) 

EJIP 
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บริษัทได้จัดท ำโครงกำร EJIP 3 ครั้ง โดยได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ 

- ครั้งที ่1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งที ่2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ปี 

- ครั้งที ่3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 

รำยละเอียดของโครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำน ครั้งที ่3 

ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2559 รวมระยะเวลำ 2 ปี 

บริษัทที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทชื่อ 
1. บริษัท มัดแมน จ ากัด 
2. บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด 

 

ผู้ที่มีสิทธิเข้ำร่วม
โครงกำร 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
พนักงาน ผู้บริหาร (เป็นพนักงานประจ าและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) และกรรมการบริษัท   
โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

2. บริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 
     ผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวโุสฝา่ยขึ้นไป และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป รวม 11 คน 
 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
รูปแบบโครงกำร 
(กำรจ่ำยเงินสมทบ) 

- พนักงาน/ผูบ้ริหาร จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ 
- บริษัทจ่ายสมทบให้พนักงาน/ผูบ้ริหาร ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ 

- กรรมการจ่ายเงินจ านวน 16,000.- บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
- บริษัทจ่ายเงนิสมทบให้กรรมการจ านวน 24,000.-บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อเข้าร่วม

โครงการ 

บริษัทย่อย 
รูปแบบโครงกำร 
(กำรจ่ำยเงินสมทบ) 

- พนักงานระดับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 
5 ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ 

- บริษัทย่อยทั้ง 4 บริษทั จ่ายเงนิสมทบให้แก่พนักงานของตนเองที่เข้าร่วมโครงการในอัตรา
ร้อยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ 

ก ำหนดกำรซื้อหุ้น ทุกเดือนตามวันทีบ่ริษัทก าหนดไว้ 
(สั่งซื้อหลักทรัพย์จากบริษทัหลกัทรัพย์คู่สัญญาเปน็ไปโดยอัตโนมัติตามสัญญาที่พนักงาน/
ผู้บริหาร/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทย่อย ท าไว้กับบริษัทหลกัทรัพย์นั้นๆ) 
 

ตัวแทนด ำเนินกำร บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ในชื่อของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ/
ผู้บริหารของบริษัทย่อย ที่เข้ารว่มโครงการ หลังจากการซื้อหลกัทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
หลักทรัพย์จะถูกโอนเข้าบัญชีของพนักงาน/ผูบ้ริหาร/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทย่อย นัน้ๆ) 
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เงื่อนไขกำรถือครอง เมื่อครบโครงการและขายได้ทัง้จ านวนที่ถือครองตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

ผลประโยชน์ใน
หลักทรัพย์ 

- เงินปันผล (Dividend Gain) จะตกกับพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทยอ่ย 
ในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์โดยตรง  

- ผลประโยชน์ในด้านราคา (Capital Gain) จะตกแก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ เมื่อ
พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทย่อย มีสิทธิในการขายหลักทรัพย์ 

- พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทย่อย สามารถใช้สิทธิอ่ืนๆ ในหุ้นที่ถือครอง 
อาทิ สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน (rights Issue) ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting) 
 

ภำษีที่เกี่ยวข้อง - พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทย่อย ที่เข้าร่วมโครงการต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาส าหรับจ านวนที่บริษัทสมทบให้  

- บริษัทสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจ านวนเงินที่สมทบให้กับพนักงาน /
ผู้บริหาร/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้ 
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ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัท ทรัพย์ศรีไทยจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรายการที่

เกิดข้ึนตามปกติธุรกิจของบริษัท ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นรายการซื้อขายสินค้า ค่าบริการ เงินกู้ยืม และเงินให้กู้ยืม
ระหว่างกัน โดยเงินกู้ยืมจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิด
รายการนั้น 

1. รายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2557  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน     

ข้อ 6 

2. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกัน 
ในการด าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงการมีพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวใน

การด าเนินธุรกิจมากกว่าการที่ต้องพ่ึงพิงบุคคลภายนอก 

3. ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
ในการท ารายการระหว่างกันที่มิใช่การซื้อขายหรือให้บริการตามปกติทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหารก่อน และหากขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอ านาจที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ 
คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

4. นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายการตามปกติของธุรกิจทั่วไป ดังนั้นในอนาคต

รายการซื้อขาย หรือให้บริการต่างๆ ระหว่างกันจะยังคงมีอยู่ โดยบริษัทจะด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็น
ส าคัญและราคาที่คิดจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ส่วนเงินกู้ยืม หรือเงินให้กู้ยืมระหว่างกันนั้น บริษัทจะกระท าเท่าที่มีเหตุ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญเช่นกัน 

 
  

รำยกำรระหว่ำงกัน 
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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  

ภำพรวม 
ในปี 2557 รายได้ของธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยในเดือนกรกฏาคม ปี 2557  บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในกลุ่มเกรฮาวด์ ซึ่งท าให้บริษัทมีแบรนด์ในธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มและธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปเป็นของตนเอง เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจไป
พร้อมกัน  และในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อยได้รับสิทธิ์ในการด าเนินการร้านอาหารพรี่ เมียมเบเกอรี่คาเฟ่      
แบรนด์ “COVA” จากประเทศอิตาลี เพ่ิมอีกหนึ่งแบรนด์ 

ในเดือน กันยายน 2557 บริษัทได้ท าการจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ให้แก่บริษัท ไซม์-มรกต 
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) และ Sime Darby Plantation Europe Ltd. โดยมีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน          
งบการเงินรวมจ านวน 12.62 ล้านบาท และมีผลขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกดังกล่าว ในงบการเงินรวม
จ านวน 34.19 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทได้จ าหน่ายสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัทให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ มีก าไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจ านวน 486.87 ล้านบาท และบริษัทได้เข้าซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ ดังกล่าว จ านวน 12.3 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 123 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่ากองทุนรวมฯ ทั้งหมด  

ผลกำรด ำเนินงำน 
พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากข้อมูลงบการเงินดังต่อไปนี้ 
1.  ส่วนของรำยได้  

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,006 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 42.53 % จากงวดเดียวกันของ     
ปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวม 2,109 ล้านบาท โดยแยกพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้ 

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มีรายได้ค่าบริการ 271 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 11.98% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่
มีรายได้ค่าบริการ 242 ล้านบาท เนื่องมาจากปริมาณเอกสารที่รับฝากมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมีการปรับราคาค่าบริการ
ส าหรับลูกค้าบางส่วน  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายได้จากการขาย 2,072 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 13.29% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี
รายได้จากการขาย 1,829 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจร้านอาหารแบรนด์เกรฮาวด์  และการขยายสาขาของ     
แบรนด์ดังกิ้น โดนัท, โอ ปอง แปง และบาสกิน รอบบิน้ส์  

ธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีรายได้ 112 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในเดือนกรกฏาคม 2557 จึง
เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ 22 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นมา  

ในส่วนธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 
เมื่อเดือนกันยายน 2557 (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ข้อ 13.1) 
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2. ค่ำใช้จ่ำย 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและการให้บริการรวม 1,005 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ซึ่งมี
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม 821 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 184 ล้านบาท เนื่องจากมีต้นทุนขายของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปและ
รา้นอาหารแบรนด์เกรฮาวด์ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนเมื่อ 22 กรกฏาคม 2557 และในการรวมธุรกิจบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยบริษัทต้องด าเนินการให้มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินฯ ข้อ 13.2) การด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นจากการซื้อธุรกิจระหว่าง
ราคาทุนกับราคายุติธรรมในงวดปี 2557 ในธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปอีกประมาณ 16 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาดังกล่าวอยู่ในส่วน
ของต้นทุนขาย จึงส่งผลให้ต้นทุนขายเพ่ิมสูงขึ้น 

ค่าใช้จ่ายขายประจ าปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยมียอดรวม 1,156 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 172 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 984 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายขายในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปแบรนด์เกรฮาวด์ที่บริษัทเข้าลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2557 และเช่นเดียวกันกับต้นทุนขายในการรวมธุรกิจ บริษัท
ต้องจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการ (รายละเอียดตาม      
หมายเหตุประกอบงบการเงินฯ ข้อ 13.2) เมื่อมีการประเมินทรัพย์สินในส่วนของการขายเพ่ิมขึ้น ท าให้การบันทึกค่าเสื่อม
ราคาในส่วนของการขายเพ่ิมขึ้นตามมา ผลกระทบดังกล่าวจึงก่อให้เกิดผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนจากการซื้อ
ธุรกิจระหว่างราคาทุนกับราคายุติธรรมรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายขายจ านวน 12 ล้านบาท 

ในส่วนของแบรนด์ดังกิ้น โดนัท, โอ ปอง แปง และบาสกิน รอบบิ้นส์ ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุนเมื่อปี 2556 นั้น 
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดผลต่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนจากการซื้อธุรกิจระหว่างราคาทุนกับ
ราคายุติธรรมรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายขายทั้ง 3 แบรนด์ดังกล่าวในปี 2557 นี้ จ านวน 35 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประจ าปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวน 298 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 113 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 185 ล้านบาท มีสาเหตุใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของแบรนด์เกรฮาวด์ ทั้งในส่วนธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มและธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป  

และในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ท าการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าว รวมถึงอนุมัติให้จ าหน่าย
เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยนั้นด้วย ท าให้เกิดรายการขาดทุนส าหรับปีจาก
การด าเนินงานที่ยกเลิกในงบการเงินรวมปี 2557 นี้ จ านวน 34 ล้านบาท  
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3. ก ำไรส ำหรับป ี

ในปี 2557 บริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 355 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 107 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 462 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 431.78 เนื่องจากก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ส่วนหนึ่งให้แก่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ จ านวน 486 ล้านบาท โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานแยกตาม
ธุรกิจได้ดังต่อไปนี้ 

 ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มีรายได้จากการให้บริการรวม  271 ล้านบาท มีก าไรตามส่วนงานก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้จ านวน 500 ล้านบาท (ในจ านวนนี้เป็นก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 487 ล้านบาท)  

 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายได้จากการขายรวม 2,072 ล้านบาท มีผลก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษเีงินได้ จ านวน 68 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อกลุ่มเกรฮาวด์จ านวน 13 ล้านบาทไว้แล้ว) 

 ธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีรายได้จากการขายรวม 112 ล้านบาท มีผลขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ จ านวน 20 ล้านบาท 

ฐำนะกำรเงิน 

พิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในงบการเงินรวมจากด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ในปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 572 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 ซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียน 273 ล้านบาท  
เพ่ิมข้ึน 299 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนในกลุ่มเกรฮาวด์ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป ส่งผลให้สินค้าคงเหลือในปี 2557 มีจ านวนเป็น 221 ล้านบาท จากเดิมในปี 2556 มีจ านวนเพียง 67  ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึน 154 ล้านบาท ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2557 มีจ านวน 191 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 
2556 ซึ่งมีจ านวน 99 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 92 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในแบรนด์ดังกิ้น
โดนัท, โอ ปอง แปง และ บาสกิ้น รอบบิ้นส์ และการเข้าลงทุนในกลุ่มเกรฮาวด์ ทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนในปี 2557 มีจ านวน 112 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 69 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 43 ล้านบาท สาเหตุมาจากลูกหนี้ของธุรกิจเสื้อผ้าส าเร็จรูปและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์เกรฮาวด์  

ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2557 บริษัทมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ิมขึ้นอีก 1 กองทุน โดยลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ จ านวน 12.3 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าเงิน
ลงทุน 123 ล้านบาท  

ในปี 2557 บริษัทได้ท าการจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจน้ ามันพืช (บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด) ท าให้รายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมลดลงจ านวน 806 ล้านบาท จ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ให้แก่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ มูลค่าสุทธิ 289 ล้านบาท และในปีเดียวกันนี้ บริษัทเข้าลงทุนใน
กลุ่มเกรฮาวด์ ท าให้มูลค่าอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจ านวน 115 ล้านบาท  
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ค่าความนิยมของบริษัทจากเดิมในปี 2556 มีจ านวน 949 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 1 ,896 ล้านบาทในปี 2557 
สาเหตุมาจากการลงทุนในกลุ่มเกรฮาวด์ โดยค่าความนิยมที่เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในกลุ่มเกรฮาวด์จ านวน 1,113 ล้านบาท 
โดยหลักประกอบด้วยประโยชน์จากการรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซื้อและผู้ถูกซ้ือเข้าด้วยกัน ค่า
ความนิยมที่ลดลงจ านวน 166 ล้านบาท เกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนจากเดิมในปี 2556 มีจ านวน 452 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 1,167 ล้านบาทในปี 2557 สาเหตุจากการลงทุนในกลุ่ม
เกรฮาวด์ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยแฟรนไชส์จ านวน 283 ล้านบาท และเครื่องหมายการค้า จ านวน 475 ล้านบาท 

2. คุณภำพของสินทรัพย์ 

2.1 สินทรัพย์ 

ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และ
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาที่ดินคือ วิธีเทียบเคียงกับข้อมูลตลาด ซึ่งผลการประเมินราคาแสดงมูลค่าที่ดินเพ่ิมขึ้นจากมูลค่าที่ได้
ประเมินไว้ในครั้งก่อนเป็นจ านวนประมาณ 3 ล้านบาท (ยอดสุทธิจากภาษีเงินได้เท่ากับจ านวนประมาณ 2 ล้านบาท)   

เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ พบว่าในปี 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
7.13% เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ที่มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2.41%) 

2.2 ลูกหนี้ 

หากพิจารณาจากงบการเงินรวม จะเห็นว่าจ านวนเท่าของอัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ลดลงจากเดิม
ในปี 2556 จ านวน 31.15 เป็น 26.85 เท่าในปี 2557 และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิมเล็กน้อยโดยระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ยในปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 13.4 และ 11.7 ตามล าดับ สาเหตุเนื่องมาจากการเข้าลงทุนในกลุ่ม เกรฮาวด์ ท าให้
จ านวนลูกหนี้การค้าเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 43 ล้านบาท  

3. สภำพคล่อง 

3.1 กระแสเงินสด 

ในปี 2557 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 653 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 268 ล้าน
บาท เนื่องจากในปี 2557 มีการลงทุนในกลุ่มเกรฮาวด์  

3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 เป็นจ านวน 0.46 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 0.33 เนื่องจากจ านวน
สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมสูงขึ้นจากการลงทุนในกลุ่มเกรฮาวด์  ส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปี 2557 มีจ านวน 0.25 
เท่ากับปี 2556  
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3.6 รายจ่ายลงทุน 

ในปี 2557 ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมีรายจ่ายลงทุนในการปรับปรุงคลังสินค้าและคลังเอกสาร 
รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ให้รองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น  ส่วนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายจ่ายลงทุนหลักใน
การลงทุนในแบรนด์ใหม่ และการขยายสาขาของแบรนด์เดิม 

3.4 แหล่งที่มาของเงินทุน 

3.4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 มีอัตราส่วน 1.05 ต่ ากว่าใน         
ปี 2556 ซึ่งมีอัตราส่วน 2.02 ซึ่งแสดงถึงจ านวนหนี้สินที่มีปริมาณลดลงจากปี 2556  

3.4.2 หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาก 832 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,249 ล้านบาท
ในปี 2557 เพ่ิมขึ้น 417 ล้านบาท เนื่องจากหุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 490 ล้านบาทครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2558 ซึ่งในวันที่        
15 มกราคม 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่จ านวน 500,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี หุ้นกู้นี้มี      
อายุ 3 ปี ซึ่งจะครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มกราคม 2561 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด          

โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท ค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อยจ านวนเงิน 3,840,000 
บาท  

2.  ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

ปี 2557 บริษัทมีค่าบริการอ่ืนจ่ายให้แก่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นเงิน 200,000 บาท  

ปัจจัยและอิทธิพลที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน รายได้ และก าไรของบริษัท คือ ความต้องการของผู้บริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้รองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มาก
ที่สุด รวมถึงความพยายามในการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการให้โดดเด่นต่างจากคู่แข่งขัน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริการ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัทและการเติบโตของบริษัทในอนาคต  
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นอกจากนี้ทางด้านแรงงานที่ใช้ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุและขนถ่ายสินค้าหรือแรงงานในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มซึ่งต้องใช้พนักงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะหาได้ยากมากขึ้นทุกทียังเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท 
ในอนาคตได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เตรียมการแก้ปัญหาโดยการให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือให้พนักงานสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ และการปรับปรุงการท างานใน
ขั้นตอนและระบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้สูงขึ้น 
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รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ก ากับดูแลคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้มีความ
มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีฉบับนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความ
มั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 
  

……………………………….......... 

(นายแก้วขวัญ วัชโรทัย) 
ประธานกรรมการบริษัท 

……………………………….......... 

(นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล) 
กรรมการผู้จัดการ 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่อง
อ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ   การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการ
น าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
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ควำมเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น  

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัท มัดแมน 
จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจ านวนร้อยละ 100 ในบริษัท เกรฮาวด์ จ ากัด และบริษัท เกรฮาวด์     
คาเฟ่ จ ากัด (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท เกรฮาวด์”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเหล่านี้ บริษัทได้ด าเนินการให้มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการ โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วใน 
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) ซึ่งภายในระยะเวลาการวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทฯ ได้ท าการปรับย้อนหลัง
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเพ่ิมเติมตามที่ได้
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด  

 

 

 

 สุพรรณี ตริยานันทกุล 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 
  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
              กรุงเทพฯ : 24 กุมภาพันธ์ 2558 
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งบกำรเงินรวม 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

สินทรัพย์           
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  191,517,841      99,594,516         18,437,693         12,339,455  
เงินลงทุนชั่วคราว            4,062,654                 2,316                  2,354                 2,316  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 8        112,824,158          69,965,625          56,298,598         52,281,483  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการที่
เกี่ยวขอ้งกัน 6                       -                        -                        -   28,815,368  
สินค้าคงเหลือ 9       221,250,017         67,285,173                         -                       -  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น           42,519,354          36,283,869          22,958,389   22,028,825  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน         572,174,024        273,131,499          97,697,034   115,467,447  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 10           3,588,318            3,726,136                        -                       -  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 11       119,310,000                        -        119,310,000                       -  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.1        238,014,764        237,599,510        225,000,000       225,000,000  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13                        -                         -       1,280,757,121        833,962,253  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14       435,260,381        454,379,569        435,260,381        454,379,569  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15        943,985,209       1,835,179,969        473,093,043        721,557,339  
ค่าความนิยม  17     1,896,039,395        949,204,167                        -                       -  
สิทธิการเช่า  18         91,262,103          76,091,591          20,815,989          22,708,352  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19     1,167,327,188         452,690,816            3,327,172        17,571,930  
เงินมัดจ าค่าเช่า         119,267,082          52,295,568          31,500,000                       -  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28.4          7,733,284          16,838,955           2,551,797         64,665,733  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น           1,108,498   9,558,229           1,108,498             148,359  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   5,022,896,222       4,087,564,510       2,592,724,001   2,339,993,535  
รวมสินทรัพย ์   5,595,070,246       4,360,696,009       2,690,421,035   2,455,460,982  
           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20  169,000,000   356,000,149   169,000,000   63,000,149  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21  448,233,884   300,877,250   84,719,941   57,448,929  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งป ี

 
22 

  
79,038,351  

  
143,889,232  

  
-  

  
52,000,000  

หุ้นกู้ระยะยาวส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 23  489,811,226   -   489,811,226   -  
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   27,503,390   9,502,689   6,501,274   -  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   36,199,303   21,761,082   9,167,157   6,630,151  
รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,249,786,154   832,030,402   759,199,598   179,079,229  
หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

 
22 

  
1,169,003,196  

      
1,172,470,155  

  
-  

  
184,000,000  

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 23  -   488,353,655   -   488,353,655  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 28.4  392,760,533   390,868,272   129,497,833   134,276,489  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24  45,732,419   28,385,181   8,631,061   8,179,326  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   8,299,121   4,993,600   -   -  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,615,795,269       2,085,070,863   138,128,894   814,809,470  
รวมหนี้สิน    2,865,581,423       2,917,101,265   897,328,492   993,888,699  

           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนเรือนหุ้น  25         
   ทุนจดทะเบียน          
      หุ้นสามัญ 418,141,055 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท          
         (2556: หุ้นสามัญ 334,513,122 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)   418,141,055   334,513,122   418,141,055   334,513,122  
   ทุนออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมูลค่าแล้ว           
      หุ้นสามัญ 282,527,203 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท          
         (2556: หุ้นสามัญ 226,022,192 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)   282,527,203   226,022,192   282,527,203   226,022,192  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น          
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   337,773,202   337,773,202   337,773,202   337,773,202  
   ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน   37,006,907   37,006,907   37,006,907   37,006,907  
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 13.2  384,555,047   -   -   -  
ก าไรสะสม           
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 26  35,003,009   18,081,790   35,003,009   18,081,790  
   ยังไม่ได้จัดสรร   903,623,126   615,983,498   902,135,614   637,088,877  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   198,646,608   205,599,315   198,646,608   205,599,315  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   2,179,135,102   1,440,466,904   1,793,092,543   1,461,572,283  
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย   550,353,721   3,127,840   -   -  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   2,729,488,823   1,443,594,744   1,793,092,543   1,461,572,283  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   5,595,070,246   4,360,696,009   2,690,421,035   2,455,460,982  

                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้          
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

ก ำไรขำดทุน:           
รำยได ้           
รายได้จากการขาย   2,184,014,207  1,828,787,149  -     -  
รายได้จากการให้บริการ   270,536,459  241,912,138  267,246,695  237,657,268 
รายได้อื่น           
   ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  486,877,660   -   486,877,660   94,619  
   ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   2,062,758   -   2,062,758   -  
   เงินปันผลรับ 12.2  -   -   15,187,500   15,444,000  
   ดอกเบี้ยรับ    851,280   635,541   1,775,308   4,288,049  
   อื่นๆ    61,806,338   37,918,382   11,241,633   12,201,878  
รวมรำยได ้    3,006,148,702   2,109,253,210   784,391,554   269,685,814  
ค่ำใช้จ่ำย           
ต้นทุนขาย    800,426,482  655,496,150  -   -  
ต้นทุนการให้บริการ   205,405,532   166,367,293   205,367,855   166,567,667  
ค่าใช้จ่ายในการขาย   1,156,634,739   984,826,523   -   -  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   298,266,765   185,012,247   68,459,853   58,805,936  
ขาดทุนจากการจ าหนา่ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13.1  12,620,588   -   19,533,584   -  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   28,747,247   99,573,076  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์   -   51,000,000   -   51,000,000  
รวมค่ำใช้จำ่ย    2,473,354,106   2,042,702,213   322,108,539   375,946,679  
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม        
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้   532,794,596   66,550,997   462,283,015    (106,260,865) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.2  15,602,754   13,462,441   -   -  
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้  548,397,350   80,013,438   462,283,015    (106,260,865) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    (110,158,673)   (72,443,717)   (41,920,837)   (37,889,983) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้   438,238,677   7,569,721   420,362,178    (144,150,848) 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 28.1   (50,826,389)   (22,863,770)   (24,446,209)  -  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 28.1  1,582,231   14,367,397    (57,491,600)  31,820,958  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนนิงำนต่อเนื่อง  388,994,519    (926,652)  338,424,369    (112,329,890) 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก          
ขาดทุนส าหรับปจีากการด าเนินงานที่ยกเลิก 13.1   (34,196,331)   (106,124,032)  -   -  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี   354,798,188    (107,050,684)  338,424,369    (112,329,890) 

           

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น:          
   ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย   (3,690,000)  -    (3,690,000)  -  
   ผลก าไรจากการตีราคาที่ดิน   2,908,400   -   2,908,400   -  
   ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28.2  156,320   -   156,320   -  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรบัปี    (625,280)  -    (625,280)  -  

           

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรบัปี   354,172,908    (107,050,684)  337,799,089    (112,329,890) 
           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหต ุ 2557  2556  2557  2556 

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน)          
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ          
   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่อง   395,213,591    (1,578,839)  338,424,369    (112,329,890) 
   ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก    (34,196,331)   (106,124,032)  -   -  

    361,017,260    (107,702,871)  338,424,369    (112,329,890) 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย       
   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่อง    (6,219,072)  652,187      
    354,798,188    (107,050,684)     
กำรแบง่ปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม          
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ          
   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่อง   394,588,311    (1,578,839)  337,799,089    (112,329,890) 
   ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก    (34,196,331)   (106,124,032)  -   -  

    360,391,980    (107,702,871)  337,799,089    (112,329,890) 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย        
   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่อง    (6,219,072)  652,187      

    354,172,908    (107,050,684)     
           

ก ำไรต่อหุ้น   30     (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่)  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน          
   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ          
      ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่อง   1.40    (0.01)  1.20    (0.40) 
      ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก    (0.12)   (0.37)  -   -  

    1.28    (0.38)  1.20    (0.40) 
           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    
             องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น       
             ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
       ส่วนเกินทุนจาก  ก าไรสะสม  ส่วนต่ ากว่าทุนจาก    รวม  รวม  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย   
 ทุนเรือนหุ้น  ส่วนเกิน  ส่วนเกินมูลค่า  การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน  จัดสรรแล้ว -    การวัดมูลค่าเงินลงทุน  ส่วนเกินทุน  องค์ประกอบอื่น  ส่วนของผู้ถือหุ้น  ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  รวม 
 ท่ีออกและช าระแล้ว  มูลค่าหุ้นสามัญ  หุ้นสามัญซื้อคืน 

 
การถือหุ้นในบริษัทย่อย  ส ารองตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย  จากการตีราคาท่ีดิน  ของส่วนของผู้ถือหุ้น  ของบริษัทฯ  ของบริษัทย่อย  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2556 180,817,904   337,773,202   37,006,907  -   18,081,790   773,913,463   -   205,599,315   205,599,315   1,553,192,581   2,475,653   1,555,668,234  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี -   -   -   -   -   (107,702,871)  -   -   -    (107,702,871)  652,187    (107,050,684) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -   -   -   -   -   (107,702,871)  -   -   -    (107,702,871)  652,187    (107,050,684) 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -   -   -   -   -    (5,022,806)  -   -   -    (5,022,806)  -    (5,022,806) 
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) 45,204,288   -   -   -   -    (45,204,288)  -   -   -   -   -   -  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 226,022,192   337,773,202   37,006,907   -   18,081,790   615,983,498   -   205,599,315   205,599,315   1,440,466,904   3,127,840   1,443,594,744  
                            -    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2557 226,022,192   337,773,202   37,006,907   -   18,081,790   615,983,498   -   205,599,315   205,599,315   1,440,466,904   3,127,840   1,443,594,744  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี -   -   -   -   -   361,017,260   -   -   -   361,017,260    (6,219,072)  354,798,188  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี  -   -   -   -   -   -    (2,952,000)  2,326,720    (625,280)   (625,280)  -    (625,280) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -   -   -   -   -   361,017,260    (2,952,000)  2,326,720    (625,280)  360,391,980    (6,219,072)  354,172,908  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -   -   -   -   -    (6,278,829)  -   -   -    (6,278,829)  -    (6,278,829) 
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) 56,505,011   -   -   -   -    (56,505,011)  -   -   -   -   -   -  
โอนก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปยังส ารอง
ตามกฎหมาย 

-   -   -   -   16,921,219    (16,921,219)  -   -   -   -   -   -  

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน                        
   เข้าก าไรสะสม (หมายเหตุ 16) -   -   -   -   -   6,327,427   -    (6,327,427)   (6,327,427)  -   -   -  
ออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย -   -   -   384,555,047   -   -     -   -   -   384,555,047   553,444,953   938,000,000  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 282,527,203   337,773,202   37,006,907   384,555,047   35,003,009   903,623,126    (2,952,000)  201,598,608   198,646,608   2,179,135,102   550,353,721   2,729,488,823  

                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้                       
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

            องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   

            ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

        ก าไรสะสม  ส่วนต่ ากว่าทุนจาก    รวม   

  ทุนเรือนหุ้น  ส่วนเกิน  ส่วนเกินมูลค่า  จัดสรรแล้ว -     การวัดมูลค่าเงินลงทุน  ส่วนเกินทุน  องค์ประกอบอื่น  รวมส่วน 

  ที่ออกและช าระแล้ว  มูลค่าหุ้นสามัญ  หุ้นสามัญซื้อคืน  ส ารองตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย  จากการตีราคาที่ดิน  ของส่วนของผู้ถือหุ้น  ของผู้ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2556  180,817,904   337,773,202   37,006,907   18,081,790   799,645,861   -   205,599,315   205,599,315   1,578,924,979  

ขาดทุนส าหรับปี  -   -   -   -    (112,329,890)  -   -   -   (112,329,890) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  -   -   -   -    (112,329,890)  -   -   -   (112,329,890) 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)  -   -   -   -    (5,022,806)  -   -   -   (5,022,806) 

หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)  45,204,288   -   -   -    (45,204,288)  -   -   -   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556  226,022,192   337,773,202   37,006,907   18,081,790   637,088,877   -   205,599,315   205,599,315  1,461,572,283  

                  -  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2557  226,022,192   337,773,202   37,006,907   18,081,790   637,088,877   -   205,599,315   205,599,315   1,461,572,283  

ก าไรส าหรับปี  -   -   -   -   338,424,369   -   -   -   338,424,369  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   -   -   -   -   -   (2,952,000)  2,326,720   (625,280)  (625,280) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  -   -   -   -   338,424,369   (2,952,000)  2,326,720   (625,280)  337,799,089  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)  -   -   -   -    (6,278,829)  -   -   -   (6,278,829) 

หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)  56,505,011   -   -   -    (56,505,011)  -   -   -   -  

โอนก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปยังส ารองตามกฎหมาย  -   -   -   16,921,219    (16,921,219)  -   -   -   -  

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน                   

   เข้าก าไรสะสม (หมายเหตุ 16)  -   -   -   -   6,327,427   -   (6,327,427)  (6,327,427)  -  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557  282,527,203   337,773,202   37,006,907   35,003,009   902,135,614   (2,952,000)  201,598,608   198,646,608   1,793,092,543  

                  -  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้                 
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2557  2556  2557  2556 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน          
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนินงานต่อเนื่อง   438,238,677   7,569,721   420,362,178    (144,150,848) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนินงานที่ยกเลิก   (37,336,503)  (114,632,966)  -   -  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้   400,902,174   (107,063,245)  420,362,178    (144,150,848) 
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)          
   จากกิจกรรมด าเนินงาน          
   หนี้สูญและค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   470,514   150,279   470,514   135,620  
   กลับรายการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ   (2,189,239)  (7,546,318)  -   -  
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย   221,318,529   217,764,982   35,140,837   43,160,708  
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์   (488,156,021)  6,834,554   (486,877,660)  (94,619) 
   ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   (2,062,758)  -   (2,062,758)  -  
   ขาดทุนจากการตัดจ าหนา่ยสินทรัพย ์   6,865,965   8,684,704   594,893   -  
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์   -   60,000,000   -   51,000,000  
   ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจา่ย   1,457,571   1,244,835   1,457,571   1,244,835  
   ขาดทุนจากการจ าหนา่ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย   12,620,588   -   19,533,584   -  
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   28,747,247   99,573,076  
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนยิม   -   2,653,412   -   -  
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (15,602,754)  (13,462,441)  -   -  
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   6,408,075   1,689,510   1,382,135   1,435,253  
   เงินปันผลรับ   -   -   (15,187,500)  (15,444,000) 
   ดอกเบี้ยจา่ย    115,275,764   110,555,474   41,920,837   37,889,983  
   ดอกเบี้ยรับ    (865,900)  (701,321)  (1,775,308)  (4,288,049) 
ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 256,442,508   280,804,425   43,706,570   70,461,959  
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง          
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    (4,338,784)  (3,323,943)  (4,487,629)  (13,667,855) 
   ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภยั   -   76,129,442   -   -  
   สินค้าคงเหลือ   90,237   79,936,903   -   -  
   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น   642,794   (3,996,258)  (929,564)  (6,080,150) 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (40,830,890)  (6,524,867)  (32,460,139)  60,203  
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)          
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   23,465,164   (4,909,542)  28,232,482   1,064,480  
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   (2,169,090)  (4,556,904)  (930,400)  (3,901,000) 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น   5,724,952   2,100,874   2,537,006   1,051,939  
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   1,402,418   139,837   -   -  
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   240,429,309   415,799,967   35,668,326   48,989,576  
   จ่ายดอกเบี้ย    (116,573,117)  (109,809,489)  (42,151,658)  (37,683,575) 
   จ่ายภาษีเงินได้   (43,049,403)  (39,852,348)  (17,944,935)  (9,012,087) 
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน   80,806,789   266,138,130   (24,428,267)  2,293,914  
           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้          
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2557  2556  2557  2556 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน          
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง   (4,060,338)  3,009,312   (38)  3,009,312  
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง   6,084,423   2,734,734   -   -  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย   (123,000,000)  -   (123,000,000)  -  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย   (1,216,665,944)  -   -   -  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทยอ่ย   -   -   (480,000,000)  (225,000,000) 
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   75,247,831   -    (1,717,745)  -  
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาซ้ือธุรกจิ   -   (21,000,000)  -    (21,000,000) 
ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (165,877,575)  (223,164,959)  (48,329,490)  (91,510,501) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   778,727,855   2,223,584   775,488,179   580,654  
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   (16,577,980)  (12,609,460)  (1,413,599)  (1,135,591) 
ซ้ือสิทธิการเช่า   (3,000,000)  (35,184,710)  -   -  
เงินปันผลรับ    15,187,500   15,444,000   15,187,500   15,444,000  
รับดอกเบี้ย    884,954   752,854   1,834,374   4,736,418  
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (653,049,274)  (267,794,645)  138,049,181   (314,875,708) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน          
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น   87,999,851   21,929,341   105,999,851   13,000,149  
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกันลดลง   (141,305,289)  -   -   -  
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัโดยมีสินค้าเป็นประกันลดลง  -   -   -   83,401,573  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกันลดลง   -   -   28,756,302   214,066,523  
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   1,239,500,000   65,166,800   4,000,000   41,000,000  
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    (865,749,923)   (88,932,413)  (240,000,000)  (29,500,000) 
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว   -   490,000,000   -   490,000,000  
จ่ายช าระหุ้นกู้ระยะยาว   -    (490,000,000)  -    (490,000,000) 
ต้นทุนการท ารายการของการออกหุ้นกู ้   -    (2,298,000)  -    (2,298,000) 
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนนอ้ยจากการออกหุ้นของบริษัทย่อย   350,000,000   -   -   -  
เงินปันผลจ่าย   (6,278,829)  (5,022,806)  (6,278,829)  (5,022,806) 
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน   664,165,810   (9,157,078)  (107,522,676)  314,647,439  
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ   91,923,325   (10,813,593)  6,098,238   2,065,645  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี   99,594,516   110,408,109   12,339,455   10,273,810  
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยปี   191,517,841   99,594,516   18,437,693   12,339,455  
    -   -   -   -  
ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพิ่มเติม          
รายการที่มิใช่เงินสด          
   เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์   37,872,403   26,966,596   1,499,378   2,230,027  
   ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นทุน   588,000,000   -   -   -  
           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้          
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษัทฯ
ด าเนินธุรกิจหลักในการให้เช่าคลังสินค้า รับฝากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการท่าเทียบเรือ โดยมีที่อยู่ ตามที่       
จดทะเบียนอยู่ที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีคลังสินค้า คลัง
เอกสาร และท่าเทียบเรือ อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547  โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ลงวันที่ 28 กันยายน 2554   
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

   2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง     
บริษัท เอส เอส ท ีคลังสินค้า จ ากัด คลังสินค้า ไทย 80 80 
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน ์จ ากัด ผลิตน้ ามันพืชและอาหารสัตว ์ ไทย - 100 
บริษัท มัดแมน จ ากัด ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น ไทย 75 100 
บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม     

   ถือหุ้นโดยบริษัท มัดแมน จ ำกดั     
      บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 

      บริษัท เอบีพ ีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 
      บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 

      บริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 - 
      บริษัท เกรฮาวด์ จ ากัด ผลิตและจ าหนา่ยเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

และเครื่องหนัง 

ไทย 
100 - 

      บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด กิจการร้านอาหาร ไทย 100 - 
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

   2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ 
   ถือหุ้นโดยบริษัท อุตสำหกรรมวิวัฒน์ จ ำกัด     

      บริษัท น้ ามันพืชทิพ จ ากัด  หยุดด าเนินกิจการ ไทย - 100 
      บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด  จ าหน่ายอาหารสัตว ์ ไทย - 100 

ข) บริษัทฯ น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ านาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจาก      

งบการเงินรวมนี้แล้ว 
จ) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อกิจการ ผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ซื้อตามราคา

ยุติธรรมและมูลค่าท่ีจ่ายซื้อได้แสดงไว้เป็น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ        

บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ และ
บริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัท เกรฮาวด์ 
จ ากัด และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด ซึ่งการซื้อบริษัทดังกล่าว บริษัท มัดแมน จ ากัด ได้มีการออก
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท มัดแมน จ ากัด ลดลงจากเดิมร้อยละ 
100 เหลือเป็นร้อยละ 75 

ซ) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้
จ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย)  บริษัทฯ จึงไม่รวม         
งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557 

ฌ) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่  
คือ บริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (เรียก
ช าระแล้วเต็มจ านวน) เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัท มัดแมน จ ากัด 
ลงทุนร้อยละ 100 ในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว 

2.3 บริษัทฯ จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่

ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้มีเนื้อหา     
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การ
ตีความ และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความ และการ
ให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่น ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ี
กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก าไร
ขาดทุนหรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได้ 

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในก าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินว่า เมื่อน า
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู้รายการก าไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและก าไรสะสมยกมาในงบการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยใช้แทน
เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ 
กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีอ านาจ
ควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท างบการเงินรวมบ้าง 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่า มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 12 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 

มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย  การร่วม 
การงานบริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือหากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน  
กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบ
จากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้ 

จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่า มาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

รายได้ค่าบริการ 

รายได้ค่าบริการ รับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ 

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน  
และการวิเคราะห์อายุหนี้  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าโสหุ้ยในการผลิต 

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เมื่อได้
จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

บริษัทฯ วัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุน ซึ่งรวมต้นทุนการท ารายการ         
หลังจากนั้นบริษัทฯ จะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดข้ึน 

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ    
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ บันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้
จ านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินราคา
สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพ่ือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระส าคัญ 
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้  

อาคารคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ - 20, 30 ปี 

อาคารโรงงาน  - 8, 13 ปี 

อาคารส านักงาน - 8, 20 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ - 5, 10 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารส านักงาน - 5 - 10 ปี 

เครื่องจักรและอุปกรณ ์ - 3 - 10 ปี 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน - 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ  - 5 ปี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเสื่อมราคาท่ีค านวณได้ข้างต้นรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะ

ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นท่ีเกิดข้ึนจากการกู้ยืมนั้น 

4.9 ค่ำควำมนิยม  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่
สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดข้ึน 
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เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการ
รวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท าการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต 

4.10 สิทธิกำรเช่ำ 

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสิทธิการเช่า
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า 

ค่าตัดจ าหน่ายรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอ่ืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึก
ต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดมีดังนี้ 

  อำยุกำรให้ประโยชน์ 

แฟรนไชส์ - 7 - 16 ปี 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - 3 - 5 ปี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน แต่
จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้น และในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
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4.12 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ  ที่มี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.14 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน
ของแต่ละกิจการนั้น 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าและจะ   
ท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าต าม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง  ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณี
ที่ดินที่ใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้
ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว้ 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อน ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นจาก
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
โดยรับรู้ไปยังส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม 

4.16 ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการสะสมหุ้น
ส าหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

โครงกำรสมทบเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน 

4.17 ประมำณกำรหนี้สิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.18 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่
มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ 
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงใน       
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ 
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังนี้ 

สัญญำเช่ำ  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้         
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง  และสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือ 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
จากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลัง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้า
เสื่อมสภาพ โดยค านึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
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อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ เนื่องจากไม่มีราคาในตลาดที่สามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
เทียบเคียงราคาตลาดส าหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณ
การบางประการ 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่า บริษัทฯ  และ
บริษัทย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาด
ว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น  
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 14,379 17,019 อัตราตามสัญญาต่างตอบแทน 
ดอกเบี้ยรับ - - 1,474 4,141 MMR และร้อยละ 4.20 - 5.75 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ค่าเช่าอาคารโกดังจ่าย (หมายเหตุ 34.2)  49,400 49,400 49,400 49,400 อัตราตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 15,188 15,444 อัตราตามท่ีประกาศจ่าย 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
จ าหน่ายสินทรัพย์ 818,000 - 818,000 - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าอาคารโกดังจ่าย (หมายเหตุ 34.2) 26,195 - 26,195 - อัตราตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย 4,636 - - - อัตราตามสัญญา 
รำยกำรธุรกิจกับผู้บริหำร      
ซ้ือเงินลงทุน 1,000 - - - ราคาทุน 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
บริษัทย่อย - - 574 1,091 

     
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงรับจำกกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน 

    

บริษัทย่อย - - - 28,815 

     
เงินมัดจ ำค่ำเช่ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 32,500 - 31,500 - 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)     
บริษัทร่วม 24,700 24,700 24,700 24,700 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 26,195 - 26,195 - 

 50,895 24,700 50,895 24,700 

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)     
บริษัทย่อย - - 6,081 6,042 
กรรมการ 3,200 - 3,200 - 

 3,200 - 9,281 6,042 

สัญญาต่างตอบแทน 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาต่างตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด (บริษัทย่อย) 
เพ่ือให้เช่าพ้ืนที่คลังสินค้าและให้บริการบริหารสต็อกสินค้าพร้อมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องอ่ืน โดยคิดค่าตอบแทนเป็นจ านวน
เท่ากับร้อยละ 80 ของรายได้ค่ารับฝากสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าว (แก้ไขเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553) โดยสัญญานี้มี
ระยะเวลา 3 ปี และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 และเม่ือวันที่ 20 กันยายน 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามต่ออายุ
สัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 
จ ากัด และบริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 - 4.35 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 

การเคลื่อนไหวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เก่ียวข้องกันดังที่
กล่าวมาข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืม 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 
2556 

เพิ่มขึ้น 
ระหว่างปี 

 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 
2557 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ     
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด บริษัทย่อย 26,985 53,516 (80,501) - 

บริษัท มัดแมน จ ากัด บริษัทย่อย 1,830 10 (1,840) - 

  28,815 53,526 (82,341) - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 76,131 53,579 30,678 25,235 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,377 2,749 1,289 1,407 

รวม 79,508 56,328 31,967 26,642 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด 19,675 32,968 1,083 3,984 

เงินฝากธนาคาร 171,843 66,627 17,355 8,355 

รวม 191,518 99,595 18,438 12,339 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.30 ถึง 0.75 ต่อปี 
(2556: ร้อยละ 0.40 ถึง 3.00 ต่อปี) 
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8. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 

     (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ยังไม่ถึงก าหนดช าระ - - 574 1,049 
   ค้างช าระ     
    ไม่เกิน 3 เดือน  - - - 37 
    มากกว่า 3 เดือน - - - 5 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 574 1,091 

ลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 81,528 36,156 35,170 24,430 
   ค้างช าระ     
    ไม่เกิน 3 เดือน  25,930 25,403 15,789 18,423 
    3 - 6 เดือน 1,500 2,492 1,487 2,492 
    6 - 12 เดือน 2,331 2,106 1,424 2,046 
    มากกว่า 12 เดือน 7,216 2,772 2,038 529 

รวม 118,505 68,929 55,908 47,920 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,936) (2,581) (438) (338) 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน,สุทธ ิ 112,569 66,348 55,470 47,582 

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธ ิ 112,569 66,348 56,044 48,673 

ลูกหนี้อื่น     
ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 255 3,618 255 3,608 

รวมลูกหน้ีอื่น 255 3,618 255 3,608 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 112,824 69,966 56,299 52,281 
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9. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน            

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินค้าส าเร็จรูป 109,160 214 (12,060) - 97,100 214 
งานระหว่างท า 17,458 - - - 17,458 - 
วัตถุดิบ 90,152 37,618 (5,901) - 84,251 37,618 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 10,215 10,409 - (860) 10,215 9,549 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 12,226 19,904 - - 12,226 19,904 

รวม 239,211 68,145 (17,961) (860) 221,250 67,285 

 

ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน 2 ล้านบาท (2556:จ านวน 
8 ล้านบาท) โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

10. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน 

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ าซึ่งบริษัทย่อยได้น าไปวางเป็นประกันหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม
ของบริษัทย่อย 

11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ (“กองทุน 
รวมฯ”) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น
กองทุนรวมเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2557 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ จ านวน 12.3 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วย
ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 123 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่ากองทุนรวมฯ ทั้งหมด  

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงได้ดังนี้ 

       (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม /                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน 123,000 
หัก: การปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย (3,690) 
มูลค่าตามบัญชี  119,310 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทุนรวมฯ”) ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวม เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2554 

บริษัทฯ ได้จ าน าหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ทั้งหมดไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพ่ือค้ าประกันวงเงินสินเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

12.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

กองทุนรวม ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศ 
สัดส่วนของ         
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย 

ระดมเงินไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เชิง
พาณิชย์ โดยการซ้ือและ
จัดหาผลประโยชน์จากการ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว 

ไทย 33.33 33.33 238,015 237,600 225,000 225,000 

12.2 ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในระหว่างปีบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับ
จากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กองทุนรวม 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี 

เงินปันผลท่ีบริษัทฯ  
รับในระหว่างปี 

 2557 2556 2557 2556 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 15,603 13,462 15,188 15,444 
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12.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือจ านวน 211.5 ล้านบาท (2556: จ านวน 220.5 ล้านบาท) 

12.4 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม 

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้ 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

กองทุนรวม 

ทุนเรียกช าระ 
ณ วันท่ี                       

31 ธันวาคม 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

รายได้รวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

ก าไรส าหรับปี 
สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ทรัพย์ศรีไทย 
 

675 
 

675 
 

717 
 

716 
 
3 

 
3 

 
54 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนของเงินลงทุน ราคาทุน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด 5,000 5,000 80 80 4,000 4,000 
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด - 200,000 - 100 - 277,999 
บริษัท มัดแมน จ ากัด 843,923 525,000 75 100 1,276,757 796,757 

รวม     1,280,757 1,078,756 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน     - (244,794) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     1,280,757 833,962 
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13.1 กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท อุตสำหกรรมวิวัฒน์ จ ำกัด 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด

ในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ
บริษัทย่อยดังกล่าว รวมถึงอนุมัติให้จ าหน่ายเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
ให้แก่บริษัท ไซม์-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ Sime Darby Plantation Europe Ltd. โดยมีมูลค่าการซื้อ
ขายจ านวนประมาณ 815 ล้านบาท (มูลค่านี้ไม่รวมหนี้สินทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าว) โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
จ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียด ณ วันที่จ าหน่ายดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาขายก่อนหักหน้ีสินท้ังหมดของบริษัทย่อย 815,000 815,000 

หัก:  หน้ีสินท้ังหมดของบริษัทย่อย (800,218) (800,218) 

 ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (16,500) (16,500) 

บวก: รับช าระเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 76,966 - 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  75,248 (1,718) 

หัก: ต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย / สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยบน       

งบการเงินรวม (74,511) (4,458) 

 ต้นทุนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร (13,358) (13,358) 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
(12,621) (19,534) 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ยกเลิกจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ตามท่ีกล่าวข้างต้น ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 
รายได้จากการขายและรายได้อื่น 19,829 78,404 
ต้นทุนขาย - (125,366) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย - (2,078) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (32,048) (15,828) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (9,000) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม - (2,653) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (25,117) (38,112) 

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3,140 8,509 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (34,196) (106,124) 
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รายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้นถูกปันส่วนตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ก าหนด 
บริษัทฯ ไม่ได้แยกแสดงกระแสเงินสดจากส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถแยกแสดง

กระแสเงินสดของการด าเนินงานดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

13.2 กำรได้มำของเงินลงทุนในบริษัท เกรฮำวด์ จ ำกัด และบริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ่ จ ำกัด  

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท         
เกรฮาวด์ จ ากัด และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากัด (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท เกรฮาวด์”) ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2557 (วันซื้อ) บริษัทฯ และบริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เกรฮาวด์ จ ากัด 
จ านวน 969,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ 
จ ากัด จ านวน 107,843 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัทเกรฮาวด์ ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
1,853.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการจ่าย เงินสดจ านวน 1,265.8 ล้านบาท และการแลกหุ้นของบริษัท มัดแมน จ ากัด 
จ านวน 588 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ านวน 1,322,473 หุ้น ในราคาหุ้นละ 444.622 บาท) ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิซื้อหุ้นของ
บริษัท มัดแมน จ ากัด คืนจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ จ านวน 449,821 หุ้น ภายในระยะเวลา 2 ปี ตามราคา
ซื้อคืนที่ก าหนดไว้ 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 บริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 3,189,230 
หุ้น จากเดิม 5,250,000 หุ้น เป็น 8,439,230 หุ้น ในราคาหุ้นละ 444.622 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้น ดังนี้ 

ก) จัดสรรให้บริษัทฯ จ านวน 1,079,571 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 480 ล้านบาท 
ข) จัดสรรให้บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) จ านวน 787,186 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท  
ค) จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ 1,322,473 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 588 ล้านบาท เพ่ือเป็นการ

แลกหุ้นกันตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  
โดยผลจากการเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยข้างต้น ท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวลดลง

จากเดิมร้อยละ 100 เหลือเป็นร้อยละ 75 บริษัทฯ จึงได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน         
บริษัทย่อยจ านวน 385 ล้านบาทไว้ ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

บริษัทย่อยได้ด าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อ
กิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิบสอง
เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2555) ทั้งนี้ภายใน
ระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทย่อยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเพ่ิมเติมและได้
ท าการปรับย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ โดยมีผลให้บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนประมาณ 19 
ล้านบาท ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นประมาณ 16 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึ้นประมาณ 771 ล้าน
บาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 ล้านบาท สินทรัพย์อื่นเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนประมาณ 162 ล้านบาท  
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งบการเงินของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ านาจ
ควบคุมเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยมีรายละเอียดการซื้อกิจการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

ต้นทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,853,800 

หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับ 
(740,323) 

ค่าความนิยม 1,113,477 

  

ต้นทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,853,800 

หัก: ออกหุ้นสามัญของบริษัท มัดแมน จ ากัด เพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย (588,000) 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยท่ีซ้ือ (49,134) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย  1,216,666 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ (22 กรกฎาคม 2557) ของกลุ่ม      
บริษัท เกรฮาวด์ มีรายละเอียดดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 49,134 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  39,009  

สินค้าคงเหลือ   168,686  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  6,985  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน  7,601  

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์  115,240 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 773,373 

สิทธิการเช่า  23,376  

เงินมัดจ าค่าเช่า  17,799  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  3,097  

เงินกู้ยืมระยะสั้น  (141,305) 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  (117,568) 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  (8,277) 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  (9,185) 

เงินกู้ยืมระยะยาว (7,932) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (15,484) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี (162,048) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (2,178) 

สินทรัพย์สุทธ ิ 740,323 

ค่าความนิยม (หมายเหตุ 17) 1,113,477 

ต้นทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,853,800 
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บริษัทย่อยได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการเพ่ือซื้อกิจการจ านวน  12 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและจ านวน 20 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในปีปัจจุบัน  

รายได้และขาดทุนของกลุ่มบริษัทเกรฮาวด์ ถูกรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้นสุด          
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจเป็นจ านวน 350 ล้านบาท และจ านวน 4 ล้านบาท ตามล าดับ หากว่าการรวม
ธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นงวดของปีปัจจุบัน รายได้และขาดทุนของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ จะถูกรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจ านวน 809 ล้านบาท และจ านวน 66 ล้านบาท ตามล าดับ 

บริษัทย่อยได้น าใบหุ้นของบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ไปจ าน าไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพ่ือค้ าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินนั้น 

14. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
มูลค่าตามบัญชีต้นป ี 454,379 547,178 
ก าไรสุทธิจากการตีราคามูลค่ายุติธรรม 2,063 - 
โอนเปล่ียนประเภทอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปี (หมายเหตุ 15) (21,182) (92,799) 

มูลค่าตามบัญชีปลายป ี 435,260 454,379 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทฯ เป็นอาคารโกดังให้เช่า บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐาน
หลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วยอัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการ
เติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ ได้มีการโอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนประเภทคลังสินค้าให้เช่าบางส่วน
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานส าหรับการบริการจัดเก็บและรับฝากเอกสาร ซึ่งในการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมเดิมนี้ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน บริษัทฯ ได้ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งานไปเป็นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่บันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม ่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

 

ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินค้า 
โรงงาน  

ท่าเทียบเรือและ  
ส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงาน
และส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 

และติดตั้ง รวม 

รำคำทุน / รำคำทีต่ีใหม ่         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 983,561 272,010 212,293 478,880 89,811 31,263 40,612 2,108,430 
ซ้ือเพิ่ม - 1,191 62,341 64,230 32,870 1,861 63,604 226,097 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (10,759) (8,151) (2,764) (3,025) - (24,699) 
โอน - 3,321 3,320 19,908 373 - (26,922) - 
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(หมายเหตุ 14) 49,010 43,789 - - - - - 92,799 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,032,571 320,311 267,195 554,867 120,290 30,099 77,294 2,402,627 
ซ้ือเพิ่ม 2,194 5,891 45,667 59,495 27,847 5,202 30,427 176,723 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย (63,094) (94,241) (10,149) (232,944) (2,986) (2,058) (571) (406,043) 
โอน - 1,509 6,055 47,173 5,836 - (60,573) - 
ตีราคา (หมายเหตุ 16) 2,909 - - - - - - 2,909 
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(หมายเหตุ 14) 

 
14,715 

 
6,467 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21,182 

ซ้ือบริษัทย่อยระหวา่งปี (หมายเหตุ 13) - - 82,764 9,372 16,579 1,580 4,945 115,240 
ขายบริษัทย่อยระหวา่งปี (617,367) (71,846) (3,189) (207,144) (1,014) (2,242) (28,639) (931,441) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 371,928 168,091 388,343 230,819 166,552 32,581 22,883 1,381,197 
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        (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตาม

ราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินค้า โรงงาน  

ท่าเทียบเรือและ  

ส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงานและ 

ส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง 

และเครื่องใช้ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

และติดต้ัง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 114,413 44,986 157,458 36,575 15,544 - 368,976 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 19,280 39,232 72,801 24,312 4,164 - 159,789 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (2,755) (649) (1,879) (1,672) - (6,955) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 133,693 81,463 229,610 59,008 18,036 - 521,810 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 15,467 48,541 53,303 28,197 4,247 - 149,755 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (15,205) (4,708) (84,467) (2,227) (2,058) - (108,665) 

ขายบริษัทย่อยระหว่างปี - (25,005) (1,084) (98,049) (659) (891) - (125,688) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 108,950 124,212 100,397 84,319 19,334 - 437,212 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 34,367 - - 2,270 - - - 36,637 

บันทึกเพิ่มข้ึนระหว่างปี - - - - - - 9,000 9,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 34,367 - - 2,270 - - 9,000 45,637 

ขายบริษัทย่อยระหว่างปี (34,367) - - (2,270) - - (9,000) (45,637) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 998,204 186,618 185,732 322,987 61,282 12,063 68,294 1,835,180 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 371,928 59,141 264,131 130,422 82,233 13,247 22,883 943,985 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2556 (จ านวน 85 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและต้นทุนการผลิตส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 159,789 

2557 (จ านวน 62 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและต้นทุนการผลิตส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 149,755 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพย์ซ่ึงแสดง 

มูลค่าตามราคาที่ตีใหม ่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

รวม 
 

ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินค้า  

ท่าเทียบเรือและ  

ส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงาน 

และส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ

เครื่องใช้ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง 

และติดตั้ง 

รำคำทุน / รำคำทีต่ีใหม ่         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 364,534 203,118 14,684 184,081 21,102 21,849 3,274 812,642 

ซ้ือเพิ่ม - 1,191 - 25,897 2,174 1,861 60,808 91,931 

จ าหน่าย - - - - (470) (2,022) - (2,492) 

โอน - - - 16,725 - - (16,725) - 
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(หมายเหตุ 14) 49,010 43,789 - - - - - 92,799 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 413,544 248,098 14,684 226,703 22,806 21,688 47,357 994,880 

ซ้ือเพิ่ม - 5,891 - 33,341 1,678 5,202 1,486 47,598 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย (61,434) (94,241) - (232,458) (1,144) (2,058) (572) (391,907) 

โอน - 1,508 2,047 44,197 - - (47,752) - 
ตีราคา (หมายเหตุ 16) 2,909 - - - - - - 2,909 
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(หมายเหตุ 14) 14,715 6,467 - - - - - 21,182 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 369,734 167,723 16,731 71,783 23,340 24,832 519 674,662 
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        (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพย์ซ่ึงแสดง 

มูลค่าตามราคาที่ตีใหม ่ สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินค้า  

ท่าเทียบเรือและ  

ส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงานและ

ส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ

เครื่องใช้ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง 

และติดตั้ง รวม 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 102,668 11,477 96,133 17,126 14,433 - 241,837 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 10,317 956 17,973 1,689 2,557 - 33,492 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหนา่ย - - - - (470) (1,536) - (2,006) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 112,985 12,433 114,106 18,345 15,454 - 273,323 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 11,071 1,321 14,218 1,657 2,681 - 30,948 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนทีจ่ าหนา่ย/               

ตัดจ าหน่าย - (15,205) - (84,315) (1,124) (2,058) - (102,702) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 108,851 13,754 44,009 18,878 16,077 - 201,569 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 413,544 135,113 2,251 112,597 4,461 6,234 47,357 721,557 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 369,734 58,872 2,977 27,774 4,462 8,755 519 473,093 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี  

2556 (จ านวน 31 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการสว่นที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 33,492 

2557 (จ านวน 28 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการสว่นที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 30,948 
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ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ  179 
ล้านบาท (2556: จ านวน 164 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จ านวน 145 ล้านบาท 2556: จ านวน 145 ล้านบาท) 

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาท (2556: จ านวน 6 ล้านบาท) 

ค) ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินครั้งใหม่โดยผู้ประเมินราคา
อิสระ และเกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาที่ดินคือ วีธีเทียบเคียงกับข้อมูลตลาด (Comparative Method of Valuation) ซึ่ง
ผลของการประเมินราคาแสดงมูลค่าที่ดินเพ่ิมขึ้นจากมูลค่าที่ได้ประเมินไว้ในครั้งก่อนเป็นจ านวนประมาณ 3 ล้านบาท 
(ยอดสุทธิจากภาษีเงินได้เท่ากับจ านวนประมาณ 2 ล้านบาท) บริษัทฯ บันทึกส่วนที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน
ดังกล่าวไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน ปี 2557  

หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และ 2556 จะเป็นดังนี้  

  (หน่วย: พันบาท) 

ณ วันท่ี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2557 119,930 117,736 

31 ธันวาคม 2556 775,573 156,546 

ง) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้จ าหน่ายสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ให้แก่ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ ซึ่งสินทรัพย์ที่ได้จ าหน่ายประกอบด้วยที่ดิน 5 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา โกดัง
เก็บเอกสาร 5 หลัง พ้ืนที่รวม 9,277 ตารางเมตร และชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพร้อมอุปกรณ์ในราคารวม 818 ล้านบาท 
ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสินทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จ าหน่ายจ านวน 289 ล้านบาท บริษัทฯ 
ได้รับรู้ก าไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 จ านวน 486 ล้านบาท 

16. ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน 
   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนเกินทุนจาก    

การตีราคาท่ีดิน 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชี สุทธิ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  256,998 (51,399) 205,599 

ขายในระหว่างปี - โอนไปยังก าไรสะสม (7,908) 1,581 (6,327) 

ตีราคาท่ีดินเพิ่มขึ้นในระหว่างปี (หมายเหตุ 15) 2,909 (582) 2,327 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 251,999 (50,400) 201,599 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 
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17. ค่ำควำมนิยม 
       (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 951,857 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี (2,653) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 949,204 
บวก: เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13.2) 1,113,477 
หัก: ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (166,642) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 1,896,039 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ จ านวน 1,113 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยประโยชน์จาก
การรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อเข้าด้วยกัน 

18. สิทธิกำรเช่ำ 
ยอดคงเหลือของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
สิทธิการเช่า - ราคาทุน 128,969 102,593 34,918 34,918 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (37,707) (26,501) (14,102) (12,210) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 91,262 76,092 20,816 22,708 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าส าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีปลายต้นป ี 76,092 50,186 22,708 24,601 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบรษิัทย่อย 23,376 - - - 
เพิ่มขึ้นระหว่างป ี 3,000 35,185 - - 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี (11,206) (9,279) (1,892) (1,893) 

มูลค่าตามบญัชีปลายป ี 91,262 76,092 20,816 22,708 

บริษัทย่อยจ านองสิทธิการเช่าบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 47 ล้านบาท 
(2556: จ านวน 28 ล้านบาท) เพื่อค้ าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์  
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 เครื่องหมาย
การค้า แฟรนไชส์ 

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ 

 
รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557:      
ราคาทุน 474,523 785,602 34,699 14,372 1,309,196 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม - (118,680) (20,844) (2,345) (141,869) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 474,523 666,922 13,855 12,027 1,167,327 

      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556:      
ราคาทุน 90,000 492,859 31,503 - 614,362 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (24,682) (70,077) (15,912) - (110,671) 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (51,000) - - - (51,000) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 14,318 422,782 15,591 - 452,691 

 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เครื่องหมาย
การค้า 

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557:    
ราคาทุน - 9,449 9,449 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม - (6,122) (6,122) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - 3,327 3,327 

    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556:    
ราคาทุน 90,000 8,313 98,313 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (24,682) (5,059) (29,741) 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (51,000) - (51,000) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 14,318 3,254 17,572 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้ 
  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลค่าตามบัญชีต้นป ี 452,691 539,778 17,572 75,214 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 773,373 - - - 

เพิ่มขึ้นระหว่างป ี 16,578 12,609 1,413 1,135 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,598) - - - 

ขายในระหว่างป ี (13,358) - (13,358) - 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี (60,359) (48,696) (2,300) (7,777) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า - (51,000) - (51,000) 

มูลค่าตามบัญชีปลายป ี 1,167,327 452,691 3,327 17,572 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปี 2557 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย แฟรนไชส์จ านวน 283 ล้านบาท 
และเครื่องหมายการค้าจ านวน 475 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายแฟรนไชส์ตามอายุสัญญา (ประมาณ 7 ถึง 16 ปี) และ
ไม่มีการตัดจ าหน่ายเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2557 2556 2557 2556 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.80 - 4.65 169,000 356,000 169,000 63,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 93 ล้านบาท             
(2556: จ านวน 559 ล้านบาท)  

21. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 50,895 24,700 50,895  24,700 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 188,611 110,486  541  812 

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,200 - 9,281  6,042 

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกัน 63,245 41,881 5,895  2,659 

เงินมัดจ ารับจากผู้เช่า 11,335 14,970 11,305 14,970 

เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย ์ 37,872 26,966 1,499 2,230 

ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย 19,361 18,038 - - 

ค่าแฟรนไชส์ค้างจ่าย 12,167 11,040 - - 

ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย 18,277 19,193 - - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 43,271 33,603 5,304 6,036 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 448,234 300,877 84,720 57,449 



รำยงำนประจ ำปี 2557 
 

  
P a g e  150 | 166 

22. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

    (หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ (ร้อยละ) การช าระคืน 2557 2556 2557 2556 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 

1. MLR-1.00  

ถึง 1.50 

ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เมษายน 

2555 ถึงมกราคม 2563 - 195,000 - 195,000 

2. MLR-1.00 ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่มีนาคม 

2557 ถึงมีนาคม 2558 - 41,000 - 41,000 

บริษัท อุตสำหกรรมวิวัฒน์ จ ำกัด 

1. MLR-1.00   ถึง 

1.50 

ช าระคืนเป็นงวด 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่ ธันวาคม 

2555 ถึงธันวาคม 2566 - 465,000 - - 

บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ำกัด 

1. MLR-1.00  

ถึง 1.50 

ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เมษายน 

2555 ถึงมกราคม 2563 - 492,750 - - 

2. MLR-1.75  

ถึง 2.00 

ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เมษายน 

2556 ถึงมีนาคม 2564 19,600 22,234 - - 

3. MLR-1.50 ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ธันวาคม 

2557 ถึงกันยายน 2564 523,710 - - - 

บริษัท เอบีพ ีคำเฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

1. MLR-1.00   ถึง 

1.50 

ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เมษายน 

2555 ถึงมกราคม 2563 - 100,375 - - 

2. MLR-1.50 ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ธันวาคม 

2557 ถึงกันยายน 2564 242,803 - - - 

บริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ ่จ ำกัด 

1. MLR-1.50 ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ธันวาคม 

2557 ถึงกันยายน 2564 455,400 - - - 

บริษัท เกรฮำวด์  จ ำกัด 

1. MLR ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่ธันวาคม 

2550  ถึงธันวาคม 2560 6,528 - - - 

รวม 1,248,041 1,316,359 - 236,000 

หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (79,038) (143,889) - (52,000) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,169,003 1,172,470 - 184,000 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา เป็นต้น  

วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยมีหลักประกันเป็นการจ าน าใบหุ้นของบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)  จ ากัด และ
บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)  จ ากัด การจ านองสิทธิการเช่าของบริษัทย่อย และค้ าประกันโดยบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท           
มัดแมน และกรรมการของบริษัทย่อย  
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23. หุ้นกู้ระยะยำว 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

มูลค่าตามหน้าตราสาร 490,000 490,000 

หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตดับัญชี (189) (1,646) 

ยอดสุทธิ 489,811 488,354 

หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (489,811) - 

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี - 488,354 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่
จ านวน 140,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 140 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.0 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และหุ้นกู้นี้มีอายุ 2 ปี ซึ่งจะครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 
มีนาคม 2558  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่
จ านวน 350,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 350 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนและหุ้นกู้นี้มีอายุ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งจะครบก าหนดไถ่ถอนใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่ก าหนดบางประการ เช่น การ
ด ารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น 

24. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นป ี 28,385 31,253 8,179 10,645 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย 15,484 - - - 
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย (2,376) - - - 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  4,643 5,783 527 1,169 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,073 1,537 163 394 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม               

หลักคณติศาสตร์ประกันภัย 692 (5,631) 692 (128) 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างป ี (2,169) (4,557) (930) (3,901) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยป ี 45,732 28,385 8,631 8,179 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้  

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  4,643 5,783 527 1,169 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,073 1,537 163 394 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยทีร่ับรู้ในป ี 692 (5,631) 692 (128) 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
6,408 1,689 1,382 1,435 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการตอ่ไปนี้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน:   
   ต้นทุนขาย 1,387 502 1,118 510 
   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,021 1,187 264 925 

สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

 (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี 
อัตราคิดลด 2.4 - 4.6 3.7 - 4.6 2.4 3.7 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 6.0 6.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 
  จ านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 

 
0.0 - 66.0 0.0 - 66.0 9.7 9.7 

จ านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 จ านวนภาระผูกพันตาม 

โครงการผลประโยชน์ 
จ านวนภาระผูกพันท่ีถูกปรับปรุง 

จากผลของประสบการณ ์

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ปี 2557 45,732 8,631 - - 
ปี 2556 28,385 8,179 (1,061) - 
ปี 2555 31,253 10,645 (1,033) - 
ปี 2554 10,152 8,547 - - 
ปี 2553 6,356 6,356 - - 
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25. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติรายการที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

25.1  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 334,513,122 บาท คงเหลือเป็น 226,022,192 บาท 
รวมเป็นการลดทุนหุ้นสามัญจ านวน 108,490,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนหุ้นสามัญจดทะเบียนนี้
เพ่ือตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลประจ าปี 2555 และลดทุน
หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส าหรับปี 
2556 ที่บริษัทฯ ยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 

25.2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 226,022,192 บาท เพ่ิมเป็น 418,141,055 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 192,118,863 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลประจ าปี 
2556 จ านวน 56,505,548 หุ้น และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส าหรับ
ปี 2557 จ านวน 135,613,315 หุ้น 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2557 

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได้ 

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 670,777 519,132 84,763 69,670 
ค่าเสื่อมราคา 149,755 159,789 30,948 33,492 
ค่าตัดจ าหน่าย 73,022 59,221 5,650 10,915 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 501,280 408,111 75,595 49,400 
ค่าแฟรนไชส์ 70,611 70,023 - - 
ค่าขนส่ง 57,661 55,125 6,754 6,628 
ค่าไฟฟ้า 67,524 57,342 5,509 4,792 
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 49,798 45,347 - - 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 644,855 531,753 9,277 10,210 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 9,567 64,868 - - 
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28. ภำษีเงินได้ 
28.1  รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี (50,826) (22,864) (24,446) - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว   

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 4,722 22,876 (57,492) 31,821 
หัก: รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของการด าเนินงาน

ท่ียกเลิก (3,140) (8,509) - - 

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,582 14,367 (57,492) 31,821 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ (49,244) (8,497) (81,938) 31,821 

28.2 จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับขาดทุน                                                 

จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 738 - 738 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับก าไรจากการตีราคา

ท่ีดิน (582) - (582) - 
 156 - 156 - 

28.3 รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 438,239 7,570 420,362 (144,151) 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 15 - 20 ร้อยละ 15 - 20    ร้อยละ 20    ร้อยละ 20 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ 

อัตราภาษี (87,553) (1,472) (84,072) 28,830 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,121 2,692 - - 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - 3,038 3,089 
ขาดทุนทางภาษีส าหรับปีท่ีไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษี        

เงินได้รอการตัดบัญชี (22,895) (8,128) - - 
ผลขาดทุนของบริษัทย่อยท่ีขายระหว่างปีซ่ึงไม่ได้บันทึก

เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีก่อน 56,091 - - - 

อื่น ๆ 1,992 (1,589) (904) (98) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (49,244) (8,497) (81,938) 31,821 
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28.4 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่               
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,718 2,768 1,726 1,636 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 48,959 

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการวัดมลูค่าเงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 738 - 738 - 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า - 10,200 - 10,200 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไ่ด้ใช้ - 3,804 - 3,804 

อื่น ๆ 277 67 88 67 

รวม 7,733 16,839 2,552 64,666 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยไ์ม่มตีวัตนท่ีได้มาจากการซื้อกิจการ 245,720 96,977 - - 

มูลค่ายตุิธรรมของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ไดม้าจาก

การซื้อกิจการ 16,934 159,615 - - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 50,400 51,399 50,400 51,399 

การปรับมลูค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เป็น         

มูลค่ายตุิธรรม 73,193 74,465 73,193 74,465 

การปรับมลูค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน        

ส่วนท่ีโอนไปเป็นอสังหารมิทรัพยท์ี่ไว้ใช้งาน 4,577 7,219 4,577 7,219 

อื่น ๆ 1,937 1,193 1,328 1,193 

รวม 392,761 390,868 129,498 134,276 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้
ใช้เป็นจ านวนเงินประมาณ 279 ล้านบาท (2556: จ านวน 1,271 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ 
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29. เงินปันผลจ่ำย 

  อนุมัติโดย จ านวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (หน่วย: พันบาท) (หน่วย: บาท) 
เงินปันผลจ่ำยประจ ำปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น          

เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2556 
  

   -  เงินสดปันผล  5,023 0.03 
   -  หุ้นปันผล 45,204,288 หุ้น  45,204 0.25 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2556  50,227 0.28 

เงินปันผลจ่ำยประจ ำปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น          
เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2557   

   -  เงินสดปันผล  6,279 0.03 
   -  หุ้นปันผล 56,505,011 หุ้น  56,505 0.25 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2557  62,784 0.28 

30. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี และได้ปรับจ านวนหุ้นสามัญ
เพ่ือสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้อ 29 ซึ่งก าไรต่อหุ้นขั้น
พ้ืนฐานของปีก่อนได้ถูกค านวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่
เสนอรายงาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงการค านวณได้ดังนี้ 

 ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พันบาท)     

จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 395,213 (1,579) 338,424 (112,330) 
จากการด าเนินงานทีย่กเลิก (34,196) (106,124) - - 

รวม 361,017 (107,703) 338,424 (112,330) 
     
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนกั (พันหุ้น) 282,527 282,527 282,527 282,527 
     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)     

จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 1.40 (0.01) 1.20 (0.40) 
จากการด าเนินงานทีย่กเลิก (0.12) (0.37) - - 

รวม 1.28 (0.38) 1.20 (0.40) 
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31. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัท  คือ คณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้ 

1)  ส่วนงานอาหารและเครื่องดื่ม เป็นส่วนงานที่ผลิตและจัดจ าหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม และกิจการ
ร้านอาหาร 

2)  ส่วนงานคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ เป็นส่วนงานที่ให้บริการเช่าคลังสินค้า บริการรับฝากเอกสาร และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการท่าเทียบเรือ 

3)  ส่วนงานน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ เป็นส่วนงานที่ท าการผลิตและจ าหน่ายน้ ามันพืชและกากถั่วเหลืองที่ใช้
เป็นอาหารสัตว์ 

4)  ส่วนงานเสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นส่วนงานที่ท าการผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูปและเครื่องหนัง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานตามที่รายงานข้างต้นเข้าด้วยกัน  นอกจากนี้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ
เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัด
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน  

การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก  

ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายได้ของกิจการ 
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ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 อาหารและเครื่องดื่ม คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ น้ ามันพืชและอาหารสตัว์ เสื้อผ้าส าเร็จรูป งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รำยได้           
รายได้จากการขายและบริการ 2,072 1,829 271 242 - - 112 - 2,455 2,071 
           
ผลกำรด ำเนินงำน           
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 17 63 (3) 16 - - (20) - (6) 79 
ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์         487 - 
ก าไรจากการตรีาคาอสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน         2 - 
รายได้อื่น         62 39 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วม         16 13 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย         (13) - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์         - (51) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         (110) (72) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         438 8 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้         (49) (9) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง         389 (1) 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - - - (34) (106) - - (34) (106) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับป ี         355 (107) 
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32. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 
15 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ
พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 7 ล้านบาทและจ านวน 5 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะบริษัทฯ: จ านวน 
3 ล้านบาทและจ านวน 3 ล้านบาท ตามล าดับ) 

33. โครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำนบริษัทจดทะเบียน 

รายละเอียดโครงการสะสม
หุ้นส าหรบัพนักงานบริษัทฯ 

ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

1) อนุมัติโดย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2557 

2) ระยะเวลาของ
โครงการ 

2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2557 

2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี  
31 กรกฎาคม 2559 

3) รูปแบบและการ
จ่ายเงินสมทบ
โครงการ 

พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
และบริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 7 
ของเงินเดือน 

กรรมการจะจา่ยเดือนละ 16,000 บาท และ
บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้เดือนละ 24,000 บาท 

พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ใน
อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือน 

กรรมการจะจา่ยเดือนละ 16,000 บาท และ
บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้เดือนละ 24,000 บาท 

4) ผู้บริหารโครงการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงานส าหรับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบโครงการทั้งสิ้นเป็น
จ านวน 5 ล้านบาท (2556: จ านวน 4 ล้านบาท) 

  



รำยงำนประจ ำปี 2557 
 

  
P a g e  160 | 166 

 

34. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

34.1 ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 16 ล้านบาท             
(2556: จ านวน 23 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคาร การซื้ออุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง 

34.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำสินทรัพย์เพื่อประกอบกิจกำรคลังเอกสำร 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดิน โกดังเก็บและชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพร้อมอุปกรณ์กับบริษัทร่วม และบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน เพ่ือใช้ประกอบกิจการคลังเอกสารเป็นระยะเวลา 10 ปี  

บริษัทฯ มีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2557 2556 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ป ี 116 52 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 447 196 
มากกว่า 5 ป ี 372 110 

34.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานเกี่ยวกับการเช่าพ้ืนที่ในอาคารและบริการอ่ืนๆ โดยอายุ
ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 28 ปี ค่าเช่าและค่าบริการบางส่วน คิดเป็นอัตราร้อยละของยอดขายที่เกิดขึ้นจริง โดยมี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ าตามที่ระบุในสัญญา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2557 2556 

จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ป ี 195 145 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 228 172 

มากกว่า 5 ป ี 97 17 
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34.4 สัญญำค่ำแฟรนไชส์ 

(ก) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2524 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาค่าแฟรนไชส์กับบริษัท ดังกิ้น โดนัท อ๊อฟ 
อเมริกา อิงค์ ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทดังกล่าวจะให้สิทธิในการด าเนินงานกิจการร้านเบเกอรี่ในประเทศไทยแก่          
บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้กับคู่สัญญา โดยค านวณเป็นร้อยละของยอดขายตามที่
ระบุไว้ในสัญญา 

(ข) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาค่าแฟรนไชส์กับบริษัท เอบีพี คอร์ปอเรชั่น 
เป็นระยะเวลา 28 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทดังกล่าวจะให้สิทธิในการด าเนินงานกิจการร้านเบเกอรี่ในประเทศไทยแก่
บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้กับคู่สัญญา โดยค านวณเป็นร้อยละของยอดขายตามที่
ระบุไว้ในสัญญา 

(ค) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาค่าแฟรนไชส์กับบริษัท บาสกิ้น ร๊อบบิ้นส์ 
แฟรนไชส์ซิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทดังกล่าวจะให้สิทธิในการด าเนินงานกิจการร้านไอศครีมใน
ประเทศไทยแก่บริษัทย่อย 

(ง) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาให้สิทธิในการจ าหน่ายสินค้ากับ 
Pasticceria Confetteria Cova Srl และ Cova Montenapoleone Srl ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทดังกล่าวจะให้สิทธิใน
การด าเนินงานกิจการร้านเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ โควา (COVA) ในประเทศไทยแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้กับคู่สัญญา โดยค านวณเป็นร้อยละของยอดขายและมีก าหนดอัตราขั้นต่ าตามที่ระบุในสัญญา 

34.5 หนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำร 

(ก) บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท มัดแมน ได้ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยสาม
แห่งในวงเงินรวมไม่เกิน 1,236 ล้านบาท 

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนังสือค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 104 ล้านบาท (2556: จ านวน 89 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ าประกันเพ่ือ
การช าระค่าเช่าด าเนินงานจ านวน 97 ล้านบาท (2556: จ านวน 78 ล้านบาท) เพ่ือค้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ จ านวน 7 
ล้านบาท (2556: จ านวน 11 ล้านบาท)
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35. เครื่องมือทำงกำรเงิน 

35.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เงินมัดจ าค่าเช่า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการ
เงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน        

เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด หรือวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี   
 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 
      (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - - 125 67 192 0.30 - 0.75 
เงินลงทุนช่ัวคราว - - - 4 4 - 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - - - 113 113 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 4 - - - 4 0.75 - 3.00 
เงินมัดจ าค่าเช่า - - - 119 119 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 169 - - - 169 3.80 - 4.65 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - - - 448 448 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 1,248 - 1,248 MLR-2 ถึง MLR 
หุ้นกู้ระยะยาว 490 - - - 490 5.00 - 5.25 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี   
 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 
      (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4 - 41 55 100 0.40 - 3.00 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - - - 70 70 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 4 - - - 4 1.80 - 2.50 
เงินมัดจ าค่าเช่า - - - 52 52 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 356 - - - 356 3.95 - 4.20 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - - - 301 301 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 1,316 - 1,316 MLR-1.00 ถึง 2.00 
หุ้นกู้ระยะยาว - 488 - - 488 5.00 - 5.25 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี   
 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 
      (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - - 17 1 18 0.30 - 0.50 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - - - 56 56 - 
เงินมัดจ าค่าเช่า - - - 32 32 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 169 - - - 169 3.80 - 4.65 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - - - 85 85 - 
หุ้นกู้ระยะยาว 490 - - - 490 5.00 - 5.25 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่ม ี   
 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 
      (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - - 8 4 12 0.40 - 0.63 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - - - 52 52 - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 29 - - - 29 4.20 - 4.35 
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 63 - - - 63 3.95 - 4.20 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - - - 57 57 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 236 - 236 MLR-1.00 ถึง 

1.50 
หุ้นกู้ระยะยาว - 488 - - 488 5.00 - 5.25 
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ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพียงเล็กน้อย และไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มี
สาระส าคัญคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

35.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ส่วนเงินให้กู้ยืม
และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการ
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือก าหนด
ขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม  

36. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.05:1 (2556: 2.02:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนเท่ากับ  0.50:1 (2556: 0.68:1) 

37.  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

37.1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนราย
ใหญ่จ านวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
ร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และหุ้นกู้นี้มีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 
มกราคม 2561 

37.2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเด้น กูร์เมต์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติ
พิเศษอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 400,000 หุ้น    
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2558 

38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
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บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ำกดั (มหำชน) 
SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

ส ำนกังำน :  2044/25-27 ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์ :  02-318-5514-5, 02-314-0412, 02-314-3132 โทรสำร :  02-318-3490-1 

คลงัสนิคำ้ 1 :  71,71/1-8 หมู ่1 ซ.สขุสวัสดิ ์49  ถ.สขุสวสัดิ ์ต. บางจาก อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 

โทรศพัท ์:  02-463-4280-9      โทรสำร :  02-463-4287, 02-818-7847 

คลงัสนิคำ้ 2 และคลงัเอกสำร : 115 หมู ่6 ซ.สขุสวัสดิ ์76 ถ.สขุสวัสดิ ์ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 

โทรศพัท ์:  02-463-0127, 02-464-1502-9     โทรสำร :  02-817-5190-1 

คลงัสนิคำ้ 3 และ คลงัเอกสำร : 115/7-9 หมู ่6 ซ.สขุสวัสดิ ์76 ถ.สขุสวสัดิ ์ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 

โทรศพัท ์:  02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379     โทรสำร :  02-819-9378 

OFFICE :  2044/25-27 NEW PHETCHABURI RD., BANGKAPI, HUAI KHWANG, BANGKOK 10310 

TEL :  02-318-5514-5, 02-314-0412, 02-314-3132     FAX: 02-318-3490-1 

WAREHOUSE 1 :  71,71/1-8  MOO 1, SOI SUKSAWAT 49, SUKSAWAT RD., BANGCHAK, PHRAPRADAENG,  

SAMUTPRAKAN 10130 

TEL :  02-463-4280-9     FAX : 02-463-4287, 02-818-7847 

WAREHOUSE 2 AND DOCUMENT STORAGE :  115 MOO 6, SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT RD., BANGCHAK, 

PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKAN 10130 

TEL :  02-463-0127, 02-464-1502-9     FAX : 02-817-5190-1 

WAREHOUSE 3 AND DOCUMENT STORAGE :  115/7-9 MOO 6, SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT RD., 

BANGCHAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKAN 10130 

TEL :  02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379     FAX : 02-819-9378 

www.subsrithai.co.th 


	สารบัญ: 


