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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

เศรษฐกิจไทยในป 2559 ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซ่ึง

เปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของประเทศไทย รวมท้ังสหภาพยุโรปและ

ประเทศในอาเซียน สวนสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการใชจาย

และการลงทุนภาครัฐ ท้ังมาตรการเรงรัดเบิกจายการลงทุนขนาดเล็ก 

และโครงการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม ภาคการทองเท่ียวท่ี

ขยายตัวไดตอเนื่อง แมวาจะไดรับผลกระทบจากการลดลงของ

นักทองเท่ียวจีนจากการจัดระเบียบทัวรศูนยเหรียญ การขยายตัวของ

การใชจายภาคครัวเรือน และจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ

ภาครัฐสงผลใหมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเปน  

รอยละ 3.2 เม่ือเทียบกับป 2558 

สําหรับการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 ทามกลาง  
การแขง ขันดานราคา การใหบริการ และปญหาดานแรงงาน  
ผลประกอบการของบริษัทในงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 173 ลาน
บาท ซ่ึงเปนผลจากธุรกิจคลังสินคามีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 6 ลาน
บาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีผลกําไรสุทธิ จํานวน 10 ลานบาท 
และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 177 ลานบาท  
โดยผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 173 ลานบาท ดังกลาวไดรวมผลกระทบ 

จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและแฟชั่นสําเร็จรูป 
จํานวน 62 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการดอย
คาของสินทรัพย จํานวน 124 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) และผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 
(ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 21 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) 

ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อม่ันตอศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจคลังสินคา ซ่ึง
มีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโนมท่ีดี โดยจะมุงม่ันพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
เพ่ือทําใหบริษัทมีความไดเปรียบทางการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ และการบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพอีกดวย 

บริษัทยังคงใหความสําคัญสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความถูกตอง ตามกฎหมาย จริยธรรมทาง
ธุรกิจ ความซ่ือสัตยสุจริต และธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมท้ัง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณและผูมีสวนไดเสียทุกทาน รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ตลอดจน

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีใหการสนับสนุนและไววางใจบริษัทดวยดีเสมอมา บริษัทขอใหคําม่ันวาจะดําเนินธุรกิจ

อยางรอบคอบ โปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรมกับทุกฝายตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และบริษัทยังจะพัฒนา

ตอไปอยางตอเนื่องเพ่ือผลิตสินคาและการบริการท่ีมีคุณภาพสูตลาดตอไป  

 
  นายสมโภชน  อินทรานุกูล 

ประธานกรรมการบริษัท 
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วิสัยทศัน์ และพันธกจิ  
 

วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ : 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

• เป็นผู้นําในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้าน Logistics ไปสู่ระดับ
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัทในกลุ่ม และลงทุนใน
กิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า เพ่ิมอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน พร้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

• มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นเลิศโดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันเวลาเพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า
• มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือไปสู่ระดับ

มาตรฐานสากลด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย
• เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
• บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ
• ลงทุนในอนาคตอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้าง

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

พันธกิจ
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คานิยมขององคกร : 
 

SST 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

• Standard: สถานท่ีจัดเก็บตองมีความมั่นคงแข็งแรงไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยท้ังในการ
จัดเก็บและการทํางาน

• Safety: ความปลอดภัยของทรัพยสินของลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการในธุรกิจคลัง
เอกสารและคลังสินคา

Standard & Safety (มีมาตรฐานและปลอดภยั)

• Smart: มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานสูงดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย

• Service Mind: มีความรักและเต็มใจในการใหบริการท่ีดี มุงสูความเปนเลิศตามนโยบายบรษัิท 
คือ บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีนํ้าใจ และมุงมั่นพัฒนาอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

Smart & Service Mind (มีความเช่ียวชาญและเต็มใจใหบริการ)

• Trust: ปฏิบัติตอลูกคา พนักงาน คูคา และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โดยมุงมั่นใน
การสรางความเช่ือมั่น และสรางความไววางใจ เคารพ และสนับสนุนเพ่ือนรวมงานและพันธมิตร 
ตลอดจนดําเนินการตางๆ เพ่ือใหไดรับความไววางใจเชนเดียวกัน

• Transparency: มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการตอตาน
การทุจริตคอรรัปช่ัน

Trust & Transparency (สรางความไววางใจ และเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม)

• Teamwork: ใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล มุงมั่นพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศของทีมงาน
การทํางานเปนทีมมีความสําคัญและเปนสิง่จําเปนสาํหรบัการเพ่ิมประสทิธิภาพและประสิทธิผล
ของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของพนักงานทุกคน

• Together: องคกร พนักงาน พรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูมีสวนไดสวนเสยีเพ่ือให
เกิดเปนการสรางคุณคารวมกัน อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในท่ีสุด

Teamwork & Together (สรางทีมเพ่ือเปาหมายเดียวกันพรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกัน)
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

ในป 2559 ท่ีผานมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวรอยละ 3.2 สูง

กวาเม่ือเทียบกับป 2558 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.9 การสงออกทรงตัวรอยละ 0 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป 2558 

ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ -5.6 และการนําเขามีอัตราการขยายตัวรอยละ -4.7 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป 2558 ซ่ึงมี

อัตราการขยายตัวรอยละ -10.6 (ตัวเลขหลังการปรับปรุง) * 

ในป 2560 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณรอยละ 3.0 ถึง 4.0 การ

สงออกและการนําเขาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.9 และ 5.5 ตามลําดับ * 

ในป 2559 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใตแบรนดท่ีมีชื่อเสียง 4 แบรนด คือ “โอ ปอง แปง” “ดังก้ิน โดนัท” 

“บาสกิน รอบบิ้นส” และ “Greyhound Café” ตลอดจนธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปภายใตแบรนด “Greyhound” ยังคงมี

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันเพ่ือสรางการเติบโตท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

สําหรับธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ มีอัตราการใชพ้ืนท่ีคลังเก็บสินคาโดยเฉลี่ยของบริษัทเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 

86 ในป 2558 เปนรอยละ 90 ท้ังนี้บริษัทยังมีลูกคาท้ังเกาและใหมมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอโดยเฉพาะทางดาน 

คลังเอกสาร  

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 พอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

การรับฝากสินคาและเอกสาร ประเภทสินคาท่ีรับฝาก ไดแก ปุยเคมี สวนผสมอาหารสัตว เครื่องใชสํานักงาน

กลองบรรจุเอกสาร แฟมบรรจุเอกสาร เช็ค และสื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับสินคาประเภทปุยเคมีมียอดรับฝากรวมท้ังป

จํานวน 0.24 ลานตัน เทียบกับจํานวน 0.22 ลานตัน ในป 2558 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.10) 

การใหเชาโกดังเก็บสินคา มีจํานวนพ้ืนท่ีใหเชาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 29,137.29 ตารางเมตร เทียบกับจํานวน 

27,440.49 ตารางเมตร ในป 2558 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.18) สินคาท่ีนํามาเก็บไดแก แปงมันสําปะหลัง ขาวสาลี เคมีภัณฑ 

ปุยเคมี อาหารสัตว วัตถุดิบในการทําอาหาร รองเทา อุปกรณสํานักงาน สิ่งพิมพ เปนตน 

การใหเชาทาเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเขาเทียบทาจํานวน 58 ลํา เทียบทาโดยเฉลี่ยเดือนละ 19.46 วัน/ทา 

เทียบกับจํานวน 57 ลํา เทียบทาโดยเฉลี่ยเดือนละ 18.04 วัน/ทา ในป 2558 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.85)  

การใหบริการสินคาผานทา มีการขนถายสินคาประเภทตางๆ ไดแก เหล็ก ปุยเคมี สินคาแชแข็ง เกลือ  

แปงมันสําปะหลัง และสินคาอ่ืนๆ จํานวนรวม 0.50 ลานตัน เทียบกับจํานวน 0.36 ลานตันในป 2558 (เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 38.88)  
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ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัท ในป 2559 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 173 ลานบาท หากพิจารณา

ผลประกอบการแยกตามกลุมธุรกิจจะพบวาธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือมีรายไดรวม 325 ลานบาท มีผลขาดทุน

สุทธิ 6 ลานบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายไดรวม 2,708 ลานบาท มีผลกําไรสุทธิ 10 ลานบาท และธุรกิจเสื้อผา

สําเร็จรูปมีรายไดรวม 181 ลานบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 177 ลานบาท โดยผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 173 ลานบาท 

ดังกลาวไดรวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจ

อาหารและเสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน 62 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 

(ปรับปรุง 2558) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย จํานวน 124 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) และผลกระทบจาก

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 21 ลานบาท (สุทธิจากภาษี

เงินได) 

 ในป 2560 นี้ บริษัทมีความพรอมท่ีจะสรางความเติบโตของธุรกิจโดยผานทางสินคาหลักของกลุมธุรกิจตางๆ 

โดยจะมุงม่ันพัฒนาท้ังคุณภาพสินคาและบริการใหดียิ่งข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาในระยะยาว และจะเปน

สวนหนึ่งในการชวยพัฒนาสังคมใหดีข้ึนโดยผานทางกิจกรรมตางๆ ของบริษัท คณะกรรมการมีความเชื่อม่ันเปนอยางสูง

วาบริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตตอไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถใหผลตอบแทนเปนท่ีนาพึงพอใจ

แกผูถือหุนทุกทานในระยะยาวได 

 * ขอมูลอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 20 กุมภาพันธ 2560 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน 

มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด ดังนี้  

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายทศพร  ซิมตระการ กรรมการตรวจสอบ 

ในรอบป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท โดยไดจัดใหมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

- สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2559 ของบริษัทรวมกับผูสอบบัญชีและฝายจัดการ

ของบริษัท รวมท้ังประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการดวย โดยไดสอบถามและรับฟง 

คําชี้แจงตลอดจนใหคําแนะนําและ/หรือขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับรายงานทางการเงินของบริษัทกอน

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัท ประจําป 2559 มีความถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เปนท่ีเชื่อถือได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณา 

ความเปนอิสระของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

- ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ และติดตามใหฝายบริหารเรงปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานตามประเด็นท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

- สรุปความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท สําหรับป 2559 ตามแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกอบกับผลการ

ประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบ และของกรรมการบริษัท ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานภายนอกรวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ผูตรวจสอบภายในประจําป 2559 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ี

เพียงพอและเหมาะสมแลว และสํานักงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ   
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3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ 

ธุรกิจของบริษัท รวมท้ังกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําส่ัง ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาว 

- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กับธุรกิจของบริษัทและติดตามความคืบหนาในเรื่องดังกลาว 

- รับทราบจากผูสอบบัญชีวาไมมีประเด็นและขอสังเกตท่ีตองแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตาม

บทบัญญัติในมาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทไดมีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเหมาะสม 

และไดรับทราบการรายงานเก่ียวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายทุกไตรมาส 

4. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

- สอบทานการดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบความคืบหนาในการดําเนินการดานการ

บริหารความความเสี่ยงของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงของคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยง และจะติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินการตอไป 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในของบริษัท 

- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2560 ใหแตงตั้ง นางสาวศิริรัตน ศรีเจริญทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 หรือ นายศุภชัย 

ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือ นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3844 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2560 รวมท้ังเสนอแนะ

จํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2560 เปนจํานวน 1,780,000 บาท 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีเสนอแตงตั้ง มีผลงานเปนท่ีนาพอใจและ

มาตรฐานการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑการตรวจสอบบัญชีท่ียอมรับท่ัวไป อีกท้ังไดปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพอยางเต็มความสามารถ และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังมีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีตอท่ีประชุมผูถือหุน

ตอไป 
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6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมท้ังกฎ/ ระเบียบ/ 

ประกาศ/ คําส่ัง ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามคําส่ังตามกฎหมายดังกลาว 

- รับทราบรายการของบริษัทท่ีเก่ียวโยงกันและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวสําหรับการทํารายการระหวางกันใน

อนาคตของบริษัทวาเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาปกติ 

- รับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทวาดวยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยประกาศกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินการ 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  

7. อ่ืนๆ 

- ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2559 เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท 

- สอบทานขอมูลท่ีเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยในรายงานประจําป 2559 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ของบริษัท (แบบ 56-1) 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2559 ตอคณะกรรมการบริษัททุก 
ไตรมาส 

ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอคณะกรรมการ
บริษัทตามท่ีกําหนดดวยความเปนอิสระ การแสดงความเห็นไดยึดหลักความโปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได
โดยคํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

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

(นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท 
 

ขอมูลบริษัท 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอ SST 

เลขทะเบียนบริษัท  0107537002117 

ประเภทธุรกิจ  ใหบริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพยสิน บริการใหเชาและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการ

จัดเก็บสินคา รวมท้ังใหบริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา และกิจการ 

ทาเทียบเรือ 

ทุนจดทะเบียน  640,393,352 บาท (หกรอยสี่สิบลานสามแสนเกาหม่ืนสามพันสามรอยหาสิบสอง

บาทถวน) ประกอบดวยหุนสามัญ 640,393,352 หุน (หกรอยสี่สิบลานสามแสน

เกาหม่ืนสามพันสามรอยหาสิบสองหุน) 

มูลคาหุน  หุนละ 1.00 (หนึ่งบาท) 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 414,371,348 บาท (สี่รอยสิบสี่ลานสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสามรอยสี่สิบแปด

บาทถวน) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ  2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง

กรุงเทพมหานคร  10310 

  โทรศัพท  02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5    

  โทรสาร   02-318-3490-1 

ท่ีตั้งคลังสินคา 1  71, 71/1-9 หมู 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  10130  

  โทรศัพท  02-463-4280-9  

  โทรสาร   02-463-4287, 02-818-7847 

ท่ีตั้งคลังสินคา 2 และ คลังเอกสาร 115, 115/7-10 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 

ท่ีตั้งคลังสินคา 3 และ คลังเอกสาร จังหวัดสมุทรปราการ  10130  

  โทรศัพท 02-463-0127, 02-464-1502-9, 02-819-9322-3,  

   02-819-9372-7, 02-819-9379 

  โทรสาร 02-817-5190, 02-819-9378 

เว็บไซต  www.subsrithai.co.th และ www.subsrithai.com  

http://www.subsrithai.com/
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คลังสิ้นค้า 2-3 และ คลงัเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลังสินค้า 1 
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ธุรกิจคลังสินคา 

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105552067303 

ประเภทธุรกิจ กิจการคลังสินคา / ใหบริการรับฝากสินคา 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (หาลานบาทถวน) ประกอบดวยหุนสามัญ 50,000 หุน 

(หาหม่ืนหุน) 

มูลคาหุน หุนละ 100.00 (หนึ่งรอยบาท)  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  

กรุงเทพมหานคร  10310 

 โทรศัพท  02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 

 โทรสาร   02-318-3490-1 

ท่ีตั้งคลังสินคา 71/9  หมู 1  ซอยสุขสวัสดิ์ 49  ตําบลบางจาก  อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  10130 

 โทรศัพท  02-463-4280-9 

 โทรสาร   02-463-4287, 02-818-7847 

เว็บไซต - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.greyhoundcafe.co.th/
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ธุรกิจอาหาร และเคร่ืองดื่ม  

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท 0107559000141 

ประเภทธุรกิจ ดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ดานการลงทุน และการจัดการ 

ทุนจดทะเบียน 1,054,903,750.00 บาท (หนึ่งพันหาสิบสี่ลานเกาแสนสามพันเจ็ดรอยหาสิบบาท

ถวน) ประกอบดวยหุนสามัญ 1,054,903,750.00 หุน (หนึ่งพันหาสิบสี่ลานเกา

แสนสามพันเจ็ดรอยหาสิบหุน) 

มูลคาหุน หุนละ 1.00 (หนึ่งบาท) 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 843,923,000.00 บาท (แปดรอยสี่สิบสามลานเกาแสนสองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

ท่ีตั้งสํานักงาน 209/1  อาคารเคเคพี ทาวเวอร บี ชั้นท่ี 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท  02-261-5363-75 

 โทรสาร   02-261-5359-60 

เว็บไซต www.mudman.co.th 

  

http://www./
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บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146423 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจําหนายอาหารจานดวน ขนมและอาหารตางๆ           

ท่ีอบแลวทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท (สามรอยลานบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 10.00 (สิบบาท)  

ท่ีตั้งสํานักงาน 209/1  อาคารเคเคพี ทาวเวอร บี  ชั้นท่ี 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)    

 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท  02-261-5363-75 

 โทรสาร   02-261-5359-60 

เว็บไซต www.dunkindonuts.co.th 

 

 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146776 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจําหนายอาหารจานดวน ขนม และอาหารตางๆ 

ท่ีอบแลวทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบลานบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 10.00 (สิบบาท)  

ท่ีตั้งสํานักงาน 209/1  อาคารเคเคพี ทาวเวอร บี ชั้นท่ี 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท  02-261-5363-75 

 โทรสาร   02-261-5359-60 

เว็บไซต www.aubonpainthailand.com 

 

  

http://www.dunkindonuts.co.th/
http://www.aubonpainthailand.com/
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บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105555079990 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต นําเขา และจําหนายไอศกรีม ขนมและอาหารชนิดตางๆ 

ทุนจดทะเบียน 125,000,000.00 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบหาลานบาทถวน)  

มูลคาหุน หุนละ 10.00 (สิบบาท)  

ท่ีตั้งสํานักงาน 209/1  อาคารเคเคพี ทาวเวอร บี ชั้นท่ี 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท  02-261-5363-75 

 โทรสาร   02-261-5359-60 

เว็บไซต www.facebook.com/BaskinRobbins Thailand  

 

 

 

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539130528 

ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม 

ทุนจดทะเบียน 10,784,300.00 บาท (สิบลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสี่พันสามรอยบาทถวน) 

มูลคาหุน 100.00 (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงาน 27  ซอยสุขุมวิท 53  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

 กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท  02-260-7178-9 

 โทรสาร   02-260-7149 

เว็บไซต www.greyhoundcafe.co.th 

 

  

http://www.facebook.com/BaskinRobbins
http://www.greyhoundcafe.co.th/
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ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 

บริษัท เกรฮาวด จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105523019789 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องหนัง 

ทุนจดทะเบียน 96,990,000.00 บาท (เกาสิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

มูลคาหุน 100.00 (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงาน 27/1  ซอยสุขุมวิท 53  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

 กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท  02-260-7121 

 โทรสาร   02-260-7122 

เว็บไซต www.greyhound.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.greyhound.co.th/
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บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท  02-009-9999 

 โทรสาร   02-009-9991 

ผูสอบบัญชี - นางสาวศิริรัตน ศรีเจริญทรัพย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 5419  

 - นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3930  

 - นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3844 

  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้นท่ี 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท  02-264-0777 

 โทรสาร   02-264-0789 

ผูตรวจสอบภายใน  บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จํากัด 

35 ซอยวชิรธรรมมาสาธิต 36 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 โทรศัพท  02-746-4861-3 

  โทรสาร   02-746-4569 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

 

(หนวย : พันบาท) 
 

หมายเหตุ ไดปรับจํานวนหุนสามัญเพ่ือสะทอนผลกระทบของการออกหุนปนผลแลว * 

  

งบการเงินรวม 
ป 2557 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2558 ป 2559 

รายไดจากธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 270,536 276,039 324,678 

รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2,072,000 2,561,193 2,707,690 

รายไดจากธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 112,014 236,254 181,452 

รายไดรวม 3,006,148 3,187,577 3,337,366 

คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวมดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได) 2,460,041 3,155,204 3,259,589 

กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 389,548 (72,466) (172,628) 

สินทรัพยรวม 5,595,070 5,496,116 5,223,509 

หนี้สินรวม 2,865,581 3,062,523 2,990,861 

สวนของผูถือหุน 2,729,488 2,433,593 2,232,649 

จํานวนหุนปลายงวด (หุน) 282,527,203 376,701,973 414,371,348 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) จากกิจกรรมปกต*ิ 0.96 (0.15) (0.34) 

มูลคาตามบัญชี (บาทตอหุน)* 5.26 4.85 4.53 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.46 0.49 0.42 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 13.30 12.66 12.03 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 14.48 (2.36) (5.37) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 13.02 (2.98) (7.73) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 6.35 (1.32) (3.30) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (%) 1.05 1.26 1.34 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 2.94 N/A N/A 



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

19 | P a g e  
 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มประกอบกิจการประเภทคลังสินคาและทาเทียบเรือ มาตั้งแตป 2519 

จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เม่ือป 2537 จากประสบการณท่ียาวนานในธุรกิจคลังสินคา บริษัทไดขยายกิจการสูธุรกิจ

คลังเก็บเอกสาร บรรจุกลอง/แฟม ในป 2538 มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารโดยนําระบบ AS/RS 

(AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ BARCODE และ COMPUTER มาใชงานการจัดเก็บ

และคนหาเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมบริการจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสินคาท่ีมีความจําเปนตองเก็บใน

หองควบคุมอุณหภูมิ  

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทไดกอต้ังบริษัทยอยข้ึน ชื่อ บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด ประกอบธุรกิจ

คลังสินคารับอนุญาต โดยบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ยังคงดําเนินธุรกิจทาเทียบเรือเดินทะเล ใหเชาพ้ืนท่ี

คลังสินคา ใหบริการบริหารสต็อกสินคาและบริการรับฝากเอกสารอยู  

ตอมาในเดือนมกราคม 2555 บริษัทไดเขาสูธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดวยการเขาซ้ือหุน 100% ในบริษัท  

มัดแมน จํากัด บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด โดยบริษัท 

โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทท่ีถือสิทธิในการประกอบธุรกิจรานอาหาร และเครื่องด่ืมแบรนด 

“Dunkin Donut” ในประเทศไทย สวน บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทท่ีถือสิทธิในการประกอบ

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบรนด “Au Bon Pain” ในประเทศไทย หลังจากนั้นบริษัทยังไดขยายกิจการตอไปในธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม โดยไดซ้ือสินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจจําหนายไอศกรีมแบรนด “Baskin Robbins”  

แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยโดยผานบริษัทยอย คือ บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 

เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจใหมากยิ่งข้ึน บริษัทและบริษัท มัดแมน จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาซ้ือหุนของ

บริษัท เกรฮาวด จํากัด และ บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 สงผลใหบริษัทสามารถ

ขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มคลอบคลุมกลุมลูกคามากข้ึน โดยเฉพาะโอกาสในการขยายไปยังตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังชวยใหกลุมบริษัทมีแบรนดเปนของตนเอง เพ่ิมศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต ชวยกระจายความ

เสี่ยงจากธุรกิจเดิมท่ีมีอยู และเพ่ิมธุรกิจใหมไปยังธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 

และในป 2559 บริษัทมีแผนนําบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ เพ่ือให บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) สามารถระดมทุนไดดวยตนเองในตลาดทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 

ในอนาคตซ่ึงจะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในอนาคต และยังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินใหแก

บริษัทและบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังเปนการลดภาระการพ่ึงพิงแหลงเงินทุนจากบริษัทไดอีกดวย 

ซ่ึงบริษัทคาดวาบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได

ภายในไตรมาส 2 ของป 2560 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) แบงเปน 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจคลังสินคา

และทาเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป มีบริษัทยอย 7 บริษัท ดังตอไปนี้ 

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ  

1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด    

จดทะเบียนกอต้ังบริษัทเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท  

(หาลานบาท) ดําเนินกิจการคลังสินคารับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงคหลักคือรับฝากสินคา โดยไดรับเงินคาตอบแทนหรือ

ประโยชนอ่ืนใด 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

2. บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 

บริษัทดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company จดทะเบียนปนบรษัิทมหาชน เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 

2559 ทุนจดทะเบียน 1,054,903,750 บาท เปนผูถือหุนสามัญรอยละ 100 ในบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด, 

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด และถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ รอยละ 100 

ในบริษัท เกรฮาวด จํากัด และบริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด 

3. บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

เปนผูถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจรานอาหาร “Au Bon Pain” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยมีทุนจด

ทะเบียน 40,000,000 บาท “Au Bon Pain” เปนเครือขายรานอาหารประเภทเบเกอรี่และคาเฟท่ีมีสาขาอยูท่ัวโลก  

มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นป 2559 จํานวน 72 สาขา  

4. บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด  

เปนผูถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจราน “Dunkin’ Donuts” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย มีทุนจด

ทะเบียน 300,000,000 บาท ราน Dunkin’ Donuts เปนเครือขายรานอาหารประเภทโดนัท และเครื่องดื่มท่ีเปนท่ีรูจัก

และมีสาขาท่ัวโลก มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นป 2559 จํานวน 307 สาขา 

5. บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 

เปนบริษัทท่ีประกอบกิจการจําหนายไอศกรีมภายใตแบรนด “Baskin Robbin” กอตั้ง ข้ึนโดย 

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท ซ่ึงไดทําการซ้ือสิทธิและทรัพยสินท่ีใชในการ

ประกอบกิจการจําหนายไอศกรีมภายใตแบรนด Baskin Robbin จากบริษัท บิ๊กสกูป จํากัด เม่ือเดือน มิถุนายน 2555 

มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นป 2559 จํานวน 34 สาขา 
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6. บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด   

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด ดําเนินธุรกิจรานอาหารภายใตชื่อ Greyhound Café , Another Hound 

Café , Sweet Hound และ Ground-Hey บริษัทและบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ไดเขาซ้ือหุนสามัญ

และหุนบุริมสิทธิท้ังหมดจากผูถือหุนเดิมของกลุมบริษัท เกรฮาวด เม่ือ 22 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 

10,784,300 บาท มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นป 2559 จํานวน 14 สาขา 

หมายเหตุ 

บริษัท โกลเดน กูรเมต จํากัด 

บริษัท โกลเดน กูรเมต จํากัด ไดเลิกกิจการ (ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2559) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ท่ีผานมาบริษัท โกลเดน กูรเมต 

จํากัด ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ และไดทําการยกเลิกสัญญาการใชลิขสิทธิ์แบรนด โควา (COVA) ในประเทศไทยแลว 

ธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป 

7. บริษัท เกรฮาวด จํากัด 

บริษัท เกรฮาวด จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปภายใตแบรนด “Greyhound” บริษัท 

และบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ไดเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดจากผูถือหุนเดิมของกลุมบริษัทเกรฮาวด 

เม่ือ 22 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 96,990,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 2559 มีสาขาในประเทศไทยจํานวน 14 

สาขา และจําหนายไปยังตัวแทนจําหนายในเอเชีย เชน มาเลเซีย เกาหลีใต เปนตน 
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การถือหุนของบริษัทใหญในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

                                    

                                                

           

                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                

 

 

                   100%                      100%                           100%                         100%                           100% 
                                                                                                                        
 

 

นอกจากบริษัทยอยดังกลาวขางตนแลว บริษัทใหญยังมีการลงทุนในบริษัทรวม ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย

บมจ. มัดแมน 

บจก. โกลเดน โดนัท  

(ประเทศไทย)  

บจก. เอบีพี คาเฟ  

(ประเทศไทย)  
บจก. โกลเดน สกูป  

100% 

บจก. เอส เอส ที คลังสินคา 

บมจ. ทรัพยศรไีทย (SST) 

บจก. เกรฮาวด บจก. เกรฮาวด คาเฟ 

80% 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“SSTPF”) จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 

2554 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด เปนผูจัดการกองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมเงินทุน

จากนักลงทุนท่ัวไป ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย ปจจุบัน SSTPF มีทุนชําระแลว 675 ลานบาท และ บริษัทไดซ้ือ

หนวยลงทุนของ SSTPF เปนจํานวน 22.5 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 225 ลานบาท หรือ คิด

เปนรอยละ 33.33 ของหนวยลงทุนท้ังหมด เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 SSTPF ไดลดทุนลง คงเหลือทุนชําระแลว 660.83 

ลานบาท มูลคาตอหนวย 9.79 บาท คิดเปนมูลคาท่ีบริษัทลงทุน 220.28 ลานบาท 

นอกจากนี้บริษัทยังไดลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ (“SSTSS”) ซ่ึงจดทะเบียน

กองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 

เปนผูจัดการกองทุน มีทุนชําระแลว 820 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป โดยนําเงินท่ีไดจาก

การระดมเงินทุนไปซ้ือและ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว บริษัทไดซ้ือหนวย

ลงทุนของ SSTSS เปนจํานวน 12.3 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 123 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 15 ของหนวยลงทุนท้ังหมด 

กลุมผูถือหุนรายใหญ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เดิมเปนบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตอมาเม่ือวันท่ี 

17 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนกลุมผูรวม

ลงทุนของนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร และตั้งแตป 2549 กลุมผูถือหุนรายใหญเปนนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร และผูเก่ียวของ 

มีสัดสวนการถือหุนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังสิ้น 
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โครงสรางรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ถือหุน
รอยละ 

ป 2559 ป 2558 ป 2557 

ลานบาท  % ลานบาท % ลานบาท % 

บมจ.ทรัพยศรีไทย 

บจก.เอส เอส ที คลังสินคา 

คลังสินคา 

และทาเทียบเรือ 100 325 10 276 9 271 9 

บจก.มัดแมน 

บจก.โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) 

บจก.เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) 

บจก.โกลเดน สกูป 

บจก.เกรฮาวด คาเฟ 

อาหาร 

และเครื่องดื่ม 
80 2,708 81 2,562 80 2,072 69 

บจก.เกรฮาวด เสื้อผาสําเร็จรูป 80 181 5 236 7 112 4 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร   -  -  487 16 

รายไดอ่ืน   123 4 114 4 64 2 

รวมรายได   3,337 100 3,188 100 3,006 100 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกตามประเภทธุรกจิ 

1. ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ 

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

บริการรับฝากเอกสาร 

รับฝากเอกสารบรรจุกลอง/แฟม โดยใชระบบ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) 

พรอมระบบ BARCODE และ COMPUTER ในการจัดเก็บและคนหา ใหบริการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน บริการรับ-สง

เอกสาร บรรจุเอกสาร คนหา หรือ ถายเอกสาร รับทําลายเอกสาร จัดหากลองขนาดมาตรฐานเพ่ือการบรรจุเอกสาร และ

ใหบริการหองรับรองเพ่ือตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนยจัดเก็บเอกสาร ใหบริการเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกสในหองควบคุมอุณหภูมิ 

และความชื้นสัมพัทธ และใหบริการ scan และจัดเก็บขอมูลใน server 

บริการใหเชาคลังสินคา 

บริษัทมีบริการใหเชาพ้ืนท่ีคลังสินคา ท้ังแบบเชาเหมาหลังและแบบแบงพ้ืนท่ีใหเชาตั้งแต 100 ตารางเมตรข้ึนไป โดย

ใชแผงเหล็กลวดตาขายก้ัน แบงแยกพ้ืนท่ีใหเชาภายในโกดังสินคาแตละหลัง ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดมากข้ึน 

สินคาท่ีผูเชานําเขาเก็บ ไดแก แปงมันสําปะหลัง ขาวสาลี เคมีภัณฑ ปุยเคมี อาหารสัตว วัตถุดิบในการทําอาหาร 

รองเทา อุปกรณสํานักงาน สิ่งพิมพ เปนตน นอกจากนี้ยังมีผูเชาท่ีนําคลังสินคาและทาเทียบเรือเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตร

ดวย 

บริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา 

บริษัทใหบริการรับบริหารจัดการสต็อกสินคาแบบครบวงจรพรอมรายงานยอดสินคาคงเหลือรายเดือนและรายงาน

ยอดสินคาเพ่ือการออกใบแจงหนี้ บริการออกใบแจงหนี้และเรียกเก็บเงินใหกับลูกคาของผูวาจาง 

บริการอ่ืนๆ 

- บริการใหกูเงินโดยการรับจํานําสินคาท่ีฝากอยูกับบริษัทยอย ซ่ึงประกอบกิจการคลังสินคารับอนุญาต 

- บริการทาสําหรับเทียบเรือเดินทะเล ซ่ึงสามารถเทียบเรือขนาดใหญไดพรอมกัน 2 ลํา รวมท้ังบริเวณท่ีจอด

เรือลําเลียงสินคาจํานวนมาก 

- บริการสินคาผานทาหรือเขตคลังสินคา สําหรับสินคาท่ีมิไดนําเขาเก็บในคลังสินคาของบริษัท แตนําผานไปยัง

สถานท่ีอ่ืน 

- บริการชั่งน้ําหนักโดยใชเครื่องชั่งท่ีทันสมัยและเท่ียงตรงขนาด 18 x 3 เมตร 60 ตัน จํานวน 2 เครื่อง   

- บริการบรรจุและขนถายสินคา โดยจัดหากรรมกร และอุปกรณบรรจุและขนถายสินคาทุกชนิดไวบริการอยาง

พรอมมูลและเพียงพอ 

- บริการจัดหาการประกันภยัในสินคาท่ีนําเขาเก็บในคลังสินคาตามความประสงคของลูกคา 

- บริการดานความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณภายในบริเวณคลังสินคาตลอด 24 ชั่วโมง 
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บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 

ใหบริการรับฝากสินคาพืชผลและผลผลิตเกษตรกรรมท่ีเตรียมสงไปตางประเทศ เชน ขาวสาร เมล็ดกาแฟ ขาวโพด 

น้ําตาล ฯลฯ และรับฝากสินคาท่ัวไปท่ีผลิตไดและใชหมุนเวียนภายในประเทศ เชน เคมีภัณฑและผลผลิตเกษตรกรรมอ่ืนๆ  

โดยออกใบประทวนสินคาและใบรับของคลังสินคาเปนหลักฐาน ซ่ึงผูรับฝากสินคาสามารถนําไปทํา Packing Stock กับธนาคาร

พาณิชย หรือเปนหลักประกันในการกูเงินกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ และรับฝากสินคาท่ีสั่งเขามาจากตางประเทศ เชน ปุยเคมี  

ขาวสาลี สวนผสมอาหารสัตว ฯลฯ รวมท้ังสินคาท่ีทํา Trust Receipt กับธนาคารพาณิชย หรือเปนหลักประกันในการกูเงิน 

จากสถาบันการเงินอ่ืนๆ  

ปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด มีพ้ืนท่ีคลังรับอนุญาตจํานวน 10 หลัง รวม

พ้ืนท่ี 14,917 ตารางเมตร 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

รานอาหาร โอ ปอง แปง (Au Bon Pain) เปนเครื่องหมายการคาของรานอาหารในรูปแบบเบเกอรี่ คาเฟ ท่ีมีสาขา

ท่ัวโลก นําเสนอความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวใหลูกคาไดเลือกสรรตามความตองการ  

บริษัทเปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Au Bon Pain” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกลาวถือโดย

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด ปจจุบันราน โอ ปอง แปง มีสาขาอยูท่ัวประเทศไทย จํานวน 72 สาขา (ขอมูล ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานหรือนํากลับ รวมถึงใหบริการสงถึงท่ีบานหรือสํานักงานตางๆ และ

ใหบริการรับจัดอาหารสําหรับงานเลี้ยงตามความตองการของลูกคาดวย  

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

Dunkin’ Donuts เปนเครื่องหมายการคาของกาแฟและเบเกอรี่ท่ีไดรับความนิยมจากชาวอเมริกันอยางตอเนื่อง

ยาวนานกวา 60 ป  

บริษัทเปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Dukin’ Donuts” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกลาวถือโดย

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด ปจจุบันมีจํานวนสาขาท่ัวประเทศไทยท้ังสิ้น 307 สาขา (ขอมูล ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559) การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานและนํากลับ รวมถึงการบริการนําสงท่ีบานหรือสถานท่ีทํางาน รวมถึงการ

รับจัดชุดสแนคบอกซสําหรับงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรคตางๆ นอกจากนี้ยังใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีตามความ

ตองการของลูกคาดวย 
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บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 

Baskin Robbins เปนเครื่องหมายการคาของรานไอศกรีมแบบเชนสโตรท่ีมีเครือขายใหญท่ีสุดในโลก (The World’s 

Largest Chain of Ice Cream Specialty Stores) เริ่มกอตั้งเม่ือป พศ. 2488 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นมีการพัฒนา

และขยายตัวอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบัน บริษัทถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Baskin Robbins” ในประเทศไทย โดยสิทธิ

ดังกลาวถือโดยบริษัท โกลเดน สกูป จํากัด ปจจุบันรานไอศกรีม Baskin Robbins มีจํานวนสาขาในประเทศไทยท้ังสิ้น 34 

สาขา (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) โดยทําเลรานสวนใหญจะตั้งอยูในบริเวณเขตศูนยการคาและยานธุรกิจตางๆ 

ใหบริการท้ังการบริการท่ีรานและนํากลับ 

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด 

ดําเนินธุรกิจรานอาหารภายใตแบรนด “Greyhound Café”, “Another Hound Café”, “Sweet Hound” และ 

“Ground-hey” โดยมี 14 สาขาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแฟรนไชสในประเทศฮองกงและจีน และจะมีการขายแฟรน

ไชสเพ่ิมข้ึนตอไปในอนาคต กลุมลูกคาอยูระดับกลางบน โดยเนนท่ีความเรียบงาย สรางสรรค และทันสมัย มีบรรยากาศและ

บริการท่ีดี อาหารรสชาติอรอย 

บริษัท โกลเดน กูรเมต จํากัด 

บริษัท โกลเดน กูรเมต จํากัด ไดเลิกกิจการ (ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559) 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ท่ีผานมาบริษัท โกลเดน กูรเมต จํากัด  

ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ และไดทําการยกเลิกสัญญาการใชลิขสิทธิ์แบรนด โควา (COVA) ในประเทศไทยแลว 

ธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป 

บริษัท เกรฮาวด จํากัด 

ดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปภายใตแบรนด Greyhound และ Playhound มีลูกคาระดับกลางบน วางจําหนายท่ีสาขา

และตามหางสรรพสินคาในประเทศไทย โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีสาขาจําหนายในประเทศไทยท้ังสิ้น 14 สาขา และ

สงออกจําหนายไปยังประเทศในเอเชีย เชน เกาหลีใต อินโดนีเซีย สิงคโปร เปนตน  

2. การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

กลุมลูกคาของธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือมี 2 ลักษณะ คือ ลูกคาท่ีติดตอกับบริษัทโดยตรง ซ่ึงสวนใหญจะเปนลูกคา

เชาท่ีเคยใชบริการมานาน เชน ผูสงออก หรือผูนําเขา และผูประกอบการอุตสาหกรรมตางๆ และกลุมลูกคาท่ีบริษัทเขาไปติดตอ

กับลูกคาเอง สวนใหญจะเปนลูกคาฝากเอกสาร บริษัทจึงตองมีทีมงานฝายการตลาดเขาถึงลูกคาโดยตรงดวยชองทางตางๆ เชน 

การแจกเอกสาร (Brochure) หรือออกบูธ (Booth) ตามสถานท่ีตางๆ  
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ลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนลูกคาฝากเอกสารบรรจุกลอง/แฟม และลูกคาที่ เปนผูนําเขาสินคาประเภท ไมแปรรูป 

ฝายอัดเบลล ถ่ัวเหลือง และขาวสาลี ลูกคาท่ีเปนผูสงออกสินคาประเภทน้ําตาลทราย และขาวสาร เปนตน และลูกคาท่ีเปน

ผูผลิตสินคาท่ีใชสําหรับจัดเก็บวัตถุดิบ มีสินคาประเภทรองเทา วัตถุดิบในการทําอาหาร และเคมีภัณฑ เปนตน  

กลยุทธในการแขงขัน 

1. เนนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกตอง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

2. มีทําเลท่ีตั้งของคลังสินคาและทาเทียบเรือท่ีสะดวกในการเขาถึงท้ังทางน้ําและทางบก 

3. ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสินคาท่ีเก็บรักษา รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะ

เปนพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของลูกคา  

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจดานการใหบริการคลังสินคาและทาเทียบเรือของบริษัทจัดไดวามีการแขงขันไมมาก

นักและมีคูแขงขันรายสําคัญๆ เดิมเพียงไมก่ีราย ไดแก บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในหมวดขนสง

และโลจิสติกส ปจจุบันนี้เริ่มมีผูประกอบการสนใจในธุรกิจนี้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  

สําหรับการใหบริการดานรับฝากเอกสารนั้น แมจะมีคูแขงในตลาดการคาไมมากราย แตกลับมีการแขงขันท่ีสูงบริษัท

จึงตองเรงพัฒนาการใหบริการและทีมงานท้ังฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธพบปะลูกคาอยางใกลชิดท้ังกอนและหลังการ

ขาย เพ่ือสอบถามความตองการและความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือนํามาพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 

อนึ่งบริษัทสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาดวยจุดเดน 3 ประการ คือ 

1. บริษัทมีชื่อเสียงดี เปดบริการมากวา 40 ป เปนท่ีรูจักและเชื่อถือของผูใชบริการ และสถาบันการเงิน 

2. มีกรรมสิทธิ์ในคลังสินคาท่ีไดมาตรฐาน มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีทําเลท่ีตั้งดี การคมนาคม

สะดวก ติดแมน้ําเจาพระยา ติดถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  

3. บริการดี 

3.1 พนักงานมีคุณภาพทําใหการตรวจรับ-จายสินคาถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว 

3.2 อุปกรณบรรจุและขนถายมีประสิทธิภาพสูง พนักงานมีความชํานาญทําใหการขนถายสินคารวดเร็วและ

ไมเกิดความเสียหาย 

3.3 มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการใหบริการดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําให

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี  
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แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม  

คลังสินคาในประเทศไทยแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือ  

1. คลังสินคาท่ีเจาของมีไวใชประโยชนเอง เชน คลังสินคาของโรงงาน หางสรรพสินคา ผูนําเขา และผูสงออก 

เปนตน ชวงใดท่ีเหลือใชก็อาจใหเชาท่ัวไปดวย 

2. คลังสินคาท่ีเจาของมีไวเพ่ือใหเชาโดยเฉพาะ คือ ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนเอง แตมุงให

ผูประกอบการตามขอ 1 ท่ีไมมีคลังสินคาเปนของตนเองเชา 

3. คลังสินคาจดทะเบียน เปนคลังสินคาท่ีตองจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ตามพระราชบัญญัติ คลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 สามารถใหเชาคลังและรับฝากสินคาโดยออกใบรับของคลังสินคาและใบ

ประทวนสินคาใหแกผูฝาก ซ่ึงผูฝากสามารถนําไปทํานิติกรรมเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาและจํานํา

สินคาก็ได 

ในรอบกวา 10 ปท่ีผานมา ความตองการใชพ้ืนท่ีคลังสินคามีเพ่ิมข้ึนโดยตลอด กลาวคือ เพ่ิมข้ึนตามความเจริญเติบโต

ทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโนมท่ีคลังสินคาท่ีมีมาตรฐานดีและมีทาเทียบเรือเดินทะเลขนาดใหญติดแมน้ํา

เจาพระยาจะทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีคลังสินคารุนเกาจํานวนไมนอยไดเปลี่ยนไปดําเนินธุรกิจทางดานอ่ืนท่ี

ใหผลตอบแทนมากกวา ไดแก โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสํานักงาน เปนตน 

ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลังสินคาท่ีมีมาตรฐานดียังคงมีแนวโนมท่ีจะเติบโตตอไปไดดี คือ ตองเติบโตควบคู

ไปพรอมกับผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ปริมาณสินคานําเขาและสงออกของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหความตองการใชพ้ืนท่ี

คลังสินคาเพ่ิมข้ึนเชนกัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีคลังสินคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีอยูติดริมฝงแมน้ําเจาพระยามีแนวโนมท่ี

จะลดนอยลงไป ในขณะท่ีโอกาสท่ีคลังสินคาใหมๆ ท่ีมีทาเทียบเรือจะเกิดก็เปนไปไดยากมากเพราะมีขอจํากัดทางดาน

สถานท่ี ราคาท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง ดังนั้นคลังสินคาใหมจึงมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

ในตางจังหวัดมากกวา เชน พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เปนตน และเปนคลังสินคาท่ีไมมีทาเทียบเรือ 

(Inland Warehouse) 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ชองทางการจัดจําหนาย 

รานอาหาร โอ ปอง แปง   

“Au Bon Pain” เนนการนําเสนอความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวใหลูกคาได

เลือกสรรตามความตองการ เมนูอาหารแซนดวิชตนตํารับแบบ โอ ปอง แปง ขนมปง และเบเกอรี่ จํานวนกวา 30 ชนิดดวย

สูตรซีโรแกรมสทรานสแฟต ไมมีสวนประกอบของไขมันทรานสท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ เมนูซุป สลัดท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ 

และแซนดวิช โดยท่ีลูกคาสามารถเลือกสวนผสมไดเองตามความชื่นชอบ พรอมดวยเครื่องดื่มสูตรพิเศษอีกหลากหลายชนิด 

ในบรรยากาศรานอาหารท่ีอบอุนและเปนกันเองจากพนักงานท่ีมีคุณภาพของ โอ บอง แปง 
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การใหบริการของราน โอ ปอง แปง มีท้ังการใหบริการท่ีรานและนํากลับ พรอมท้ังบริการจัดสงถึงท่ีบานหรือ

สํานักงาน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดเลี้ยงตามความตองการของลูกคาอีกดวย 

ทําเลท่ีตั้งของรานสวนใหญอยูในยานธุรกิจชื่อดัง ศูนยการคาท่ีมีชื่อเสียง โรงพยาบาล หรือในบริเวณท่ีมีสถานท่ี

แวดลอมไปดวยกลุมเปาหมายท่ีเปนคนทํางาน นักธุรกิจรุนใหม นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีรสนิยมทันสมัยเลือกสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุดให

ตนเอง 

รานดังกิ้น โดนัท 

“Dunkin’ Donuts” การเปดสาขาจะมีรองรับลูกคาทุกระดับ โดยสาขาของดังก้ิน โดนัท ในประเทศไทย  

มีกระจายอยูท่ัวไป เชน ตามหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาท่ัวไป บริเวณยานธุรกิจ หรือชุมชนตางๆ เพ่ือความสะดวกแก

ลูกคาในทุกๆ กลุม การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานและนํากลับ รวมถึงการรับจัดชุดสแนคบอกซสําหรับงานประชุม งาน

เลี้ยงสังสรรคตางๆ นอกจากนี้ยังใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีตามความตองการของลูกคาอีกดวย 

รานไอศกรีมบาสกิน รอบบ้ินส 

“Baskin Robbins” แบรนดไอศกรีมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอยูในระดับไอศกรีมท่ีมีคุณภาพสูง มีการ

จําหนายผานระบบขายปลีก ซ่ึงกระจายอยูตามศูนยการคาขนาดใหญ ยานธุรกิจตางๆ โดยมุงเนนไปท่ีกลุมลูกคาระดับกลาง

ข้ึนไปในแตปจะมีการจัดทําแผนการตลาดท่ีแตกตางกัน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณในดานการประชาสัมพันธ การสื่อสารกับกลุมลูกคา ท่ีผานมามีการจัดทํา Fanpage บนสื่ออินเตอรเน็ตสื่อ

ประชาสัมพันธหนาราน เชน โปสเตอร สแตนดี้ และคูปองสวนลดติดกับ Postcard เปนตน ซ่ึงในอนาคตจะเนนการสื่อสาร

กับกลุมลูกคามากข้ึน เพ่ือเปนการสรางกลุมลูกคาใหมโดยการใชสื่อวิทยุและโทรทัศนซ่ึงเปนกลยุทธท่ีตองอาศัยความพรอม

และความเหมาะสมในอนาคต 

ราน เกรฮาวด คาเฟ 

รานอาหารภายใตแบรนด “Greyhound Café”, “Another Hound Café”, “Sweet Hound” และ “Ground-

hey” มีกลุมลูกคาระดับกลางบน ซ่ึงทําเลรานอาหารจะอยูในบริเวณท่ีสามารถรองรับลูกคาในระดับดังกลาวไดสะดวก เชน 

หางสรรพสินคาขนาดใหญ โดยแบรนดในกลุมเกรฮาวด เนนเรื่องบรรยากาศและบริการท่ีดี และรสชาติของอาหารท่ีอรอย

มุงเนนการพัฒนาสิ่งใหมๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันกับแบรนดใหมๆ ในธุรกิจ

อาหารท้ังในและตางประเทศท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะเขามาในอนาคต 
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ธุรกิจเสื้อผา้สาํเร็จรปู 

เสื้อผ้าสําเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “Greyhound” และ “Playhound” มีจําหน่ายตามสาขาและห้างสรรพสินค้า 
และส่งจําหน่ายไปยังตัวแทนจําหน่ายในประเทศในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ฮ่องกง โดยมีกลุ่มลูกค้าระดับกลางบน 
เน้นการทํางานของหน้าร้านและทีมภายในในการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น วิเคราะห์และปรับสินค้าให้ตรงใจ

ลูกค้า มีการเพ่ิมไลน์สินค้าที่ย่อมเยา เข้าถึงง่าย และแคมเปญ รวมถึงการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ  
แบรนด์ต่างๆ ในกลุ่มเกรฮาวด์ เน้นทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในแต่ละแบรนด์ สร้างสินค้าให้ตรงกับ

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดี ส่งผลให้มี

ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดตลอดเวลา การแข่งขันในธุรกิจน้ีจึงสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คู่แข่งขันแต่ละรายต่างมี

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมการส่งเสริมการขายต่างๆ ออกมาอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามบริษัทเช่ือมั่นในคุณภาพและตราสินค้าที่

แข็งแกร่งรวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของตราสินค้าทุกแบรนด์ของบริษัทว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรอืบริการ  
ธุรกิจคลังสินคา้และทา่เทียบเรือ 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีคลังสินค้าให้บริการอยู่ 3 แห่งด้วยกัน คือ 

1. คลังสินค้า 1 และท่าเทียบเรือ ต้ังอยู่เลขที่ 71,71/1-9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสด์ิ 49 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-4280-9 โทรสาร 02-463-4287, 02-818-7847 ประกอบด้วย

คลังสินค้าจํานวน 28 หลัง บรรจุสินค้าได้ประมาณ 210,000 เมตริกตัน ท่าเทียบเรือ 2 ท่า ที่พักสินค้าความจุสินค้าประมาณ 
12,000 เมตริกตัน ที่จอดรถบรรทุกสินค้าประมาณ 150 คัน และสํานักงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. คลังสินค้า 2 และคลังเอกสาร ต้ังอยู่เลขที่ 115,115/10 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสด์ิ 76 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-0127, 02-464-1502-9 โทรสาร 02-817-5190-1 ประกอบด้วยคลัง
เก็บสินค้าจํานวน 4 หลังความจุสินค้าประมาณ 35,325 เมตริกตัน คลังเอกสาร 10 หลัง รวมพ้ืนที่ 17,463 ตารางเมตร 
ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พ้ืนที่ 96 ตารางเมตร ที่จอดรถบรรทุกสินค้าจํานวนประมาณ 100 คัน และสํานักงานที่
เก่ียวข้อง 

3. คลัง 3 (คลังเอกสาร) ต้ังอยู่เลขที่ 115/7-9 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสด์ิ 76 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก อําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379 โทรสาร 02-819-9378 ประกอบด้วย

คลังเก็บเอกสาร 7 หลัง รวมพ้ืนที่ 12,709 ตารางเมตร คลังเก็บเอกสารห้องมั่นคง (Strong Room) จํานวน 1 หลังพร้อมระบบ

คลังสินค้าอัตโนมัติ พ้ืนที่ 1,445 ตารางเมตร ชั้นเก็บเอกสารพร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยและป้องกันผู้บุกรุกด้วยแสงอินฟาเรด

และกล้องวงจรปิด ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคาร พ้ืนที่รวม 156 ตารางเมตร พร้อมสํานักงานที่เก่ียวข้อง  

หมายเหตุ บริษัทมีพ้ืนที่ดินเปล่า 17 ไร่ อยู่ติดคลัง 2 และคลัง 3 พร้อมที่จะขยายคลัง 4 เมื่อความต้องการของ
ตลาดมีเพ่ิมขึ้น และสภาวะเศรษฐกิจที่เอ้ืออํานวยเหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ 
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

รานดังกิ้น โดนัท ใชวัตถุดิบท่ีผลิตในประเทศไทย โดยมีครัวผลิต 22 แหง ตั้งอยูในกรุงเทพฯ 4 แหง และอีก 18 แหง

กระจายอยูท่ัวประเทศ  

รานโอ ปอง แปง มีโรงงานผลิตในสวนอาหารแชแข็ง 1 แหง ตั้งอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ และมีครัวผลิตในสวนขนมอบ 2 แหง ตั้งอยูท่ีพระราม 3 และพัทยา นอกจากนี้ยังมีการผลิตอาหารในครัว

ของรานในบางสาขา เพ่ือจัดสงกระจายไปยังสาขาใกลเคียง วัตถุดิบหลัก คือ แปงสําหรับทําขนม ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน

เดียวกับรานโอ ปอง แปง ท่ัวโลก 

ไอศกรีม บาสก้ิน รอบบ้ินส นําเขาไอศกรีมโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา ไมมีกระบวนการผลิตในประเทศไทย ซ่ึงเปน

มาตรฐานเดียวกับไอศกรีม บาสก้ิน รอบบิ้นส ท่ัวโลก  

รานอาหารในกลุมเกรฮาวด ใชวัตถุดิบในประเทศ 

ธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป 

ธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นภายใตแบรนดในกลุมเกรฮาวด ใชวัตถุดิบในประเทศ 
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เหตุการณสําคญัในป 2559 

 

กุมภาพันธ 

2559 

ปรับโครงสรางการถือหุนในบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 

ดวยพระราชบัญญัติ คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 ไดมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 25 

ธันวาคม 2558 ไมมีขอกําหนดในการถือหุนของกรรมการผูประกอบกิจการคลังสินคาตองถือหุนรวมกัน

ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท่ีจดทะเบียน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 จึงมีมติใหบริษัท 

ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ซ้ือหุนของบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด คืนจากกรรมการ 3 ทาน 

จํานวน 9,998 หุน มูลคาหุนละ 100.- บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 999,800.-บาท ทําใหโครงสรางการถือหุน

ในบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด เปนดังนี้ 

สัดสวนการถือหุนใหม (ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (หาลานบาท)) 

บมจ. ทรัพยศรีไทย          ถือหุน 49,998 หุน มูลคา 4,999,800.-บาท (99.9960% ของทุนจดทะเบียน) 

นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร    ถือหุน     1 หุน มูลคา           100.-บาท (0.0020% ของทุนจดทะเบียน) 

นายปลัญชัย  ประดับพงศ  ถือหุน     1 หุน มูลคา           100.-บาท (0.0020% ของทุนจดทะเบียน) 

มีนาคม 

2559 

แตงตั้งนายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแทน 

นายสมโภชน  อินทรานุกูล ท่ีลาออกจากตําแหนง ประธานและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  

การแตงตั้งดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 10 มีนาคม 2559 

อนุมัติแผนการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ใหแก
ประชาชนท่ัวไป (IPO) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 

2559 ไดอนุมัติแผนการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 

(“MM”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกประชาชน

ท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) โดยการนําหุนของ MM เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยทางออมท่ีบริษัทถือหุนผานบริษัท มัดแมน จํากัด 

ท่ีบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 80.33 ไดจัดตั้งบริษัทใหมในประเทศอังกฤษ ชื่อ GHC CAFE (UK) Co., 

Ltd. โดย บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด ถือหุนรอยละ 100 ทุนจดทะเบียน 200,000 ปอนด (อังกฤษ) 

แบงออกเปน 200,000 หุน มูลคาหุนละ 1 ปอนด (อังกฤษ) 
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เมษายน 

2559 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 ไดมีการพิจารณาอนุมัติเรื่อง 

ท่ีสําคัญดังนี ้

1. อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 546,219,257.- บาท เปน 376,701,973.- บาท

โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายเงินปนผลเปนหุน

สามัญจํานวน 964 หุน และตัดหุนสามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจ

ท่ัวไป (General Mandate) ซ่ึงบริ ษัทยังมิไดจัดสรรเสนอขายในป 2558 ท่ีผานมาท้ังจํานวน 

169,516,320 หุน รวมเปนจํานวน 169,517,284 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.- บาท รวม 169,517,284.- 

บาท 

2. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 376,701,973.- บาท เปน 640,393,352.- 

บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 263,691,379 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ

จายเงินปนผลเปนหุนสามัญจํานวน 37,670,197 หุน และรองรบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจ

ท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 226,021,182 หุน 

พฤษภาคม 

2559 

เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวจากการจัดสรรหุนปนผล

จํานวน 37,669,375 หุน (คงเหลือท่ีไมไดจัดสรร 822 หุน) จึงทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชําระ

แลว ดังนี ้

- ทุนจดทะเบียน   640,393,352.- บาท 

- ทุนชําระแลว     414,371,348.- บาท 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท โกลเดน กูรเมต จํากัด (บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 80.33 

ประกอบธุรกิจรานอาหารประเภทเบเกอรี่คาเฟภายใตแบรนด "COVA") เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

ไดมีมติเลิกกิจการ เนื่องจากบริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจใน

ปจจุบันท่ีผานมาบริษัท โกลเดน กูรเมต จํากัด ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ และไดทําการยกเลิกสัญญา

การใชลิขสิทธิ์แบรนด โควา (COVA) ในประเทศไทยแลว 
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ปจจัยความเสีย่ง 

ในการดําเนินธุรกิจยอมตองพบกับปจจัยความเสี่ยงตางๆ ซ่ึงอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินการ

ของธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยดําเนินการควบคูกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในตามแนวการปฏิบัติท่ีดี เพ่ือใหสามารถปรับตัวในสภาวะความเสี่ยงตางๆ ไดอยางแข็งแกรง ปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับบริษัทมีดังตอไปนี้ 

1. บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ >50% 

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร และกลุมผูท่ีเก่ียวของไดถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังสิ้น จึงอาจสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนท่ีตองใชเสียง

สวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนในเรื่องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุม 

ผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเรื่องท่ีผูถือหุนใหญเสนอได 

2. สภาวะการแขงขันสูง 

ปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันสูงข้ึนมาก มีผูขายและผูใหบริการรายใหมเกิดข้ึนตลอดเวลา สวนผูขายและผูใหบริการราย

เดิมก็มีการปรับกลยุทธรวมถึงพัฒนาสินคาและบริการกันมากข้ึน บริษัทไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับสภาวะการ

แขงขันสูง ดวยการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ มีการอบรมผูบริหารและบุคลากรเพ่ือให

สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานใหควบคูไปกับการพัฒนาดานตางๆ เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาและผูท่ีเก่ียวของ 

3.  ความเส่ียงในการตอสัญญาแฟรนไชสและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอตกลงของสัญญาแฟรนไชส 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทแบรนด “ดังก้ิน โดนัท” “โอ ปอง แปง” และ “บาสกิน รอบบิ้นส” ดําเนินงาน

ภายใตแบรนดท่ีไดรับแฟรนไชสจากตางประเทศ ภายใตขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาแฟรนไชส ดังนั้นจึงอาจเกิดความ

เสี่ยงในเรื่องการไมไดรับการตออายุสัญญาแฟรนไชส หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเง่ือนไขตางๆ ของสัญญา แต

เนื่องจากแบรนดท่ีไดรับสัญญาแฟรนไชสดังกลาว เปนแบรนดท่ีบริษัทไดทําการตลาดมาอยางตอเนื่องยาวนาน มียอดขายท่ีดี

และตลาดมีโอกาสเติบโตมากข้ึนตามลําดับ ความเสี่ยงในขอนี้จึงอยูในระดับต่ํา  

นอกจากนี้บริษัทไดทําการเพ่ิมแบรนดท่ีเปนของตนเองดวยการลงทุนในแบรนดเกรฮาวด ท้ังธุรกิจรานอาหาร และ

ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป ซ่ึงเปนการชวยลดความเสี่ยงในขอนี้ไดอีกทางหนึ่ง  

4. ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงเกิดจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน แตเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย

ดังกลาวเปนอัตราท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงดังกลาว

จึงอยูในระดับต่ํา  
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5. ความเส่ียงดานการเก็บหนี้จากลูกหนี้การคา 

ในกลุมธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือท่ีมีการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา ทางบริษัทไดกําหนดนโยบาย

รวมถึงการดําเนินการติดตามและควบคุมสินเชื่อไวอยางเหมาะสม นอกจากนี้กลุมลูกคาของบริษัทยังมีความหลากหลาย 

ดังนั้นความเสี่ยงจากการท่ีไมสามารถเก็บหนี้ไดจึงมีต่ํา 

สวนของกลุมธุรกิจดานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป ซ่ึงเปนกลุมท่ีทํารายไดหลักใหกับบริษัทนั้น 

โอกาสเกิดความเสี่ยงดานนี้มีเพียงเล็กนอย เนื่องจากรายไดดังกลาวเทียบไดกับเงินสด 

6. ความเส่ียงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูระยะยาว 

บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ตามท่ีระบุในสัญญาการจําหนายหุนกูและสัญญา

เงินกูตามลําดับ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ และขอจํากัดใน

การจําหนาย จาย โอน หรือกอภาระผูกพันในท่ีดิน สิ่งปลูกสราง อุปกรณและเงินลงทุนบางสวนใหเปนไปตามสัญญา เปนตน

ซ่ึงทําใหการทําธุรกรรมตางๆ ตองระมัดระวังหรือมีขอจํากัด 

7. ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

ประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคสวน ปญหาในการแยงแรงงานจึงเกิดข้ึน ซ่ึงบริษัทไดให

ความสําคัญกับความเสี่ยงนี้โดยไดจัดสวัสดิการท่ีดี ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม พัฒนาความรูในดานตางๆ ใหกับพนักงานอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการทํางาน เพ่ือใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

มีความพึงพอใจในการทํางานกับบริษัทในระยะยาว 
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ผูถือหุนและโครงสรางเงินทุน 

1. หลักทรัพยของบริษัท 

หุนสามัญ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 640,393,352 บาท (หกรอย

สี่สิบลานสามแสนเกาหม่ืนสามพันสามรอยหาสิบสองบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญ 640,393,352 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 
บาท โดยเปนทุนท่ีออกและชําระแลว 414,371,348 บาท (สี่รอยสิบสี่ลานสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสามรอยสี่สิบแปดบาท
ถวน) 

หุนกู 

บริษัทไดออกหุนกู ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558 ประเภทหุนกูไมดอยสิทธิ และไมมีประกัน 
จํานวน 500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 500,000,000 บาท (หารอยลานบาท) โดย
ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุนกู อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 5.50 ตอป ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 15 มกราคม 2561  

2. โครงสรางผูถือหุน 

ผูถือหุนรายใหญ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุดประจําป 2559) มูลคาหุนละ 

1 บาท จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 376,701,973 หุน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล จํานวนหุน 
% ของจํานวนหุน 

ท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร 73,911,866 19.621 

2. นายศุภชัย  สุขะนนิทร 39,610,040 10.515 

3. นางอินทิรา  สุขะนินทร 39,034,528 10.362 

4. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 21,033,111 5.583 

5. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 20,603,461 5.469 

6. นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร 18,333,333 4.867 

7. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร 13,755,824 3.652 

8. นางกมลี  ปจฉิมสวัสดิ์ 11,596,208 3.078 

9. นางสาวกมลฤดี  ปจฉิมสวัสดิ์ 10,862,457 2.884 

10. นายสมพงษ  ชลคดีดํารงกุล 10,020,000 2.660 

11. นางมนทนัฐ  แตมศิริชัย 9,462,500 2.512 

12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 6,199,989 1.646 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล จํานวนหุน 
% ของจํานวนหุน 

ท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 

13. นายพรประสงค  แตมศิริชัย 5,055,874 1.342 

14. ด.ช.ศุภฤทธิ ์ สุขะนินทร 3,247,915 0.862 

15. ด.ช.ศุภเดช  สุขะนินทร 3,247,915 0.862 

ยอดรวม 285,975,021 75.915 

3. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแตละงวด

บัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลดังกลาว

จะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ท้ังนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด แผนการ

ลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัท รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตดวย 

สําหรับการจายเงินปนผลของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมใหแกบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จะข้ึนอยูกับ

กระแสเงินสดและสภาพคลอง รวมถึงความเหมาะสมและความตองการในการใชเงินของแตละบริษัท  
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การจัดการ 

 

โครงสรางการจัดการ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล 

ผูจัดการฝายปฏิบตัิการ 
ผูจัดการฝายบญัช ี

และการเงิน 
ผูจัดการฝายคลังเอกสาร 

ผูจัดการฝายคลังสินคาและ 

ทาเทียบเรือ 

รองกรรมการผูจัดการ 
สายงานธุรกิจคลังเอกสาร 

รองกรรมการผูจัดการ 
สายงานธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 
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คณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสมโภชน  อินทรานุกูล* 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

2. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ*  
กรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

3. นางจิตรา  ถาวระ* กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

4. นายทศพร ซิมตระการ* กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร**  
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

6. นายปลัญชัย  ประดับพงศ** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท*** 

7. นางอินทิรา  สุขะนินทร** กรรมการ 

8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร** กรรมการ 

9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร กรรมการ 

*   กรรมการอิสระ เปนผูทรงคุณวุฒิและเปนบุคคลภายนอก ซ่ึงมิไดเปนลูกจาง หรือ พนักงานท่ีไดรับเงินเดือนจากบริษัท 

หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ มีอิสระจากผูถือหุนรายใหญและถือหุนในบริษัทหรือบริษัทท่ีเก่ียวของไมเกินรอยละ 0.5 ของทุน

จดทะเบียนท่ีชําระแลว และจะสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยได รายละเอียดปรากฏในหนา 73 

** กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวย นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร นางอินทิรา สุขะนินทร นางสาว

ดวงดาว ชินธรรมมิตร และ นายปลัญชัย ประดับพงศ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา

สําคัญของบริษัท  

***เลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีใหขอมูลและคําแนะนํา ขอกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการจะตองทราบ 

และปฏิบัติ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏในหนา 76  
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องคประกอบและการแตงตัง้ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนหนึ่งตามท่ีผูถือหุนเสนอเพ่ือให

เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือรวมแลวตองไมนอยกวา 5 คน และ

ไมควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไม

นอยกวาก่ึงหนึ่ง และมีกรรมการท่ีมีความเปนอิสระอยางแทจริงปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอ่ืนใดอัน

อาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

การเลือกต้ังกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัท 

ตามขอบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังมีการแกไขเพ่ิมเติม) ตามหลักเกณฑและ

วิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละ

หลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอ่ืนใดก็ไดตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุน

ตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตามขอ 1 ท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุม

เปนผูออกเสียงชี้ขาด 

4. กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการท่ีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอาจ

ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงและอาจไดรับการแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมอีกได หากผูถือหุนพิจารณา

แลวเห็นชอบดวย 

บทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

1. ปฏิบัติหนาท่ีดูแลและจัดการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท 

และมติของท่ีประชุมผูถือหุน กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเก่ียวกับการประกอบกิจการของบริษัท 

ตลอดจนหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. ปฏิบัติหนาท่ีของตนและบริหารงานอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูมีผลประโยชนรวมกัน (Stakeholders) 

3. ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม 
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4. บริหารงานดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแยงผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัท 

เพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ รวมถึง 

- ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ 

- ไมใชความลับของบริษัทในทางท่ีผิด 

- ไมเปนกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนคูแขงขันทางการคาของ

บริษัท 

- ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของบริษัท 

5. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณของบริษัท 

6. ติดตามและกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกิจการและความม่ันคง

สูงสุดใหแกผูถือหุน 

7. จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตามการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 

ครอบคลุมทุกดานท้ังดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ี

เก่ียวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันรักษาและดูแล

เงินลงทุนของผู ถือหุนและทรัพยสินของบริษัทอยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 

มีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระ รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และทําหนาท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว 

8. จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวิสัยทัศน 

เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการดานอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ัง

กําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน

ระดับจัดการ มีหนาท่ีนําเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการบริหารเปนประจํา 

9. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมี

กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล  

10. ดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนรวมท้ังการใชทรัพยสินของบริษัทในทางมิชอบและ

การกระทําท่ีไมถูกตองในรายการระหวางบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางรอบคอบ โดยผูมีสวนไดเสียตองไมมีสวน

รวมในการตัดสินใจ 

11. แตงตั้งมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน

คณะกรรมการ โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบใหชัดเจน เพ่ือชวยดูแลรายงานทางการเงิน 

ระบบควบคุมภายใน และระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว  
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง  

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการท่ีเปนอิสระ และ 
มีความรูดานบัญชีการเงิน 

2. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการท่ีเปนอิสระ และ 
มีความรูดานบัญชีการเงิน 

3. นายทศพร  ซิมตระการ กรรมการตรวจสอบฯ - 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศและหลักเกณฑท่ี

บริษัทกําหนดอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี/การเงิน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 

3 ป กรรมการตรวจสอบท่ีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงอีกได หาก

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี ้

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัท  



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

44 | P a g e  

 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงผลประโยชน  

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน  

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบอยาง  

มีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา 

ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงไดแก รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริตหรือ

มีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หาก

คณะกรรมการของบริษัทไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหกรรมการตรวจสอบ 

รายใดรายหนึ่งรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม การปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท 

10. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พรอมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจตอ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายใหมีความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 

11. ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีของบริษัท พรอมท้ังรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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คณะกรรมการบริหาร   
 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปลัญชัย  ประดับพงศ รองประธานกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไมนอยกวา 2 คน มีอํานาจ

หนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายดังนี้  

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท พรอม

ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑใหม หรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนสําหรับธุรกรรมท่ีจะจัดตั้งข้ึน

ใหม รวมถึงกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทตามท่ีกําหนด 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4. พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทําการวิเคราะห

โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณากลั่นกรองขอมูลหรือขอเท็จจริงในเรื่องท่ีจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณาอยาง

ละเอียดและถูกตอง 

6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ

บริษัท และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงเรื่องท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและ

กลยุทธท่ีกําหนด โดยจัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย และ

เชื่อมโยงรวมเปนความเสี่ยงขององคกร เพ่ือกําหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการปองกันกับความเสี่ยงท่ีระบุไว 

พรอมติดตามและประเมินผลตอไปอยางตอเนื่อง 

7. อนุมัติจัดการอันเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนคาใชจายไมเกินมูลคา 10.00 ลานบาท 

- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนสินทรัพยไมเกินมูลคา 50.00 ลานบาท 

- อนุมัติการรับจํานําสินคาตอรายไมเกินมูลคา 100.00 ลานบาท  

8. มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน เจาหนาท่ีระดับบริหารท่ีต่ํากวาตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

9. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 
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การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร 

2. มติของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขางมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองคประชุม ท้ังนี้กรรมการท่ีมี

สวนไดเสียในเรื่องใดจะตองไมเขารวมในการพิจารณาหรือลงมติเก่ียวกับเรื่องนั้น 

3. การประชุมคณะกรรมการบรหิารตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเปน
องคประชุม 

ในป 2559 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานของฝายจัดการของบริษัทรวม 12 

ครั้ง โดยไดรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและอนุมัติแลว 

นอกจากการประชุมอยางเปนทางการดังกลาวขางตนแลวนั้น คณะกรรมการบริหารไดมีการนัดหมายประชุมพิเศษ

นอกรอบเพ่ือปรึกษาหารือในการบริหารงานในดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกเดือน และไดเขารวมประชุมหารือ

พรอมใหคําแนะนําในการทํางานกับเจาหนาท่ีฝายบริหารของบริษัทยอยเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวย กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย รองผูจัดการฝาย และผูชวยผูจัดการฝาย

เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย จากนั้นใหพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหวางความเสี่ยงของแตละฝาย 

เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกรและใหสอดคลองกับนโยบายและ

เปาประสงคของบริษัท พรอมติดตามรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุก 6 เดือน และใหจัดทําคูมือการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีมีองคประกอบครบถวน สามารถเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับไดรับทราบและนําไปเปน

แนวทางปฏิบัติได 

องคประกอบหลักของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีคือ 

1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการดําเนินการ รวมถึงการ

กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

2. ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจการขององคกร เชน ดานการเงิน 

ดานการดําเนินงาน ดานการจัดการ ดานการตลาด รวมถึงความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน 

3. ระบุถึงระดับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากความเสี่ยงแตละประเภท (ระดับความเสี่ยง = ระดับของความ

รุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสี่ยงขางตน 

4. กําหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการตอความเสี่ยงท่ีระบุไว 

5. การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

6. ติดตามทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการองคกรท่ีดี เพ่ือใหองคกรมีการ

พัฒนาการและกาวหนาอยางม่ันคง ขยายธุรกิจอยางมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง หยุดยั้งและลดความเสียหายจาก

สภาวะแวดลอมและภัยคุกคามตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน อันจะสงผลกระทบตอบุคลากร ทรัพยสิน การดําเนินธุรกิจ รวมท้ัง

ภาพลักษณขององคกร 

บริษัทจึงเห็นควรนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยมีกรอบการดําเนินงานและข้ันตอนการบริหารความ

เสี่ยงสอดคลองกับหลักเกณฑของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 

(COSO) ซ่ึงเปนมาตรฐานสากล เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความเขาใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนําไปประยุกตใชไดอยาง

เหมาะสม 

คณะกรรมการบริหาร จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคกร ดังนี้ 

1. ใหมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร โดยใหมีความสอดคลองและรวมอยูในแผนกลยุทธและ

กระบวนการดําเนินงานขององคกร ท้ังนี้รวมถึงกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนข้ันตอนหนึ่ง ในการจัดทํา

แผนธุรกิจ การกําหนดงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และการบริหารโครงการ สามารถบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

2. การบริหารความเสี่ยงตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงท้ังท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน รวมท้ังความ

เสี่ยงท่ีเปนความเสียหาย ความไมแนนอน และการเสียโอกาส 

3. ใหมีกระบวนการบงชี้ วิเคราะห จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และปฏิบัติท่ัว

ท้ังองคกร เพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

4. สงเสริมและพัฒนาใหการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน ตามหลักของกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

5. ใหมีกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือกระตุนใหทุกคนตระหนักถึง

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 
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กรรมการผูจัดการและผูบริหาร 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

2 Mr. Bjorn P. Karlsson* 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังสินคา
และทาเทียบเรือ 

3. Mr. Rodney Charles Kimber* รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร 

4. นายกษิดิศ  ทวีสิน ผูจัดการฝายคลังเอกสาร 

5. นายปญญา  ซุนทรัพย ผูจัดการฝายคลังสินคา และทาเทียบเรือ 

6. นางพัชรี  บุนนาค ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 

7. นางสาวมนัสวี  ปกรณชัยกุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

*บริษัทไดแตงตั้ง Mr. Bjorn P. Karlsson ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ, 

Mr. Rodney Charles Kimber ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2560 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจปกติของบริษัท และดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติคณะกรรมการ
บริหาร รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

1. รับผิดชอบในการบริหารงานท้ังปวงของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
2. อนุมัติจัดการอันเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนคาใชจายไมเกินมูลคา   2.00 ลานบาท 
- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนสินทรัพยไมเกินมูลคา  10.00 ลานบาท 
- อนุมัติการรับจํานําสินคาตอรายไมเกินมูลคา  20.00 ลานบาท 

3. สรางวิสัยทัศนและกําหนดพันธกิจ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาองคกรในระยะยาว 
4. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหครบวงจร เพ่ือใหไดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรใน

อัตราท่ีเหมาะสม  
5. ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา โดยการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพียงพอ  

ทันตอเวลาในทุกสถานการณ ในราคาท่ีเปนธรรม 
6. พัฒนาบริษัทใหประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
7. พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มศักยภาพ สรางวัฒนธรรมองคกร จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
8. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ กระบวนการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากร

ท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ 
9. อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร  
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ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของรองกรรมการผูจัดการ 

1. ดูแล บริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของสายงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

2. พัฒนาและจัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารและมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณท่ี
ไดนําเสนอไว 

3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ท้ังนี้ตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทสําหรับการลงทุนหรือเขาทําธุรกิจใหม ซ่ึงอยูนอกเหนือจากแผนธุรกิจประจําปท่ีไดรับการ
อนุมัติโครงการและงบประมาณแลว 

4. ตรวจสอบ และควบคุม การดําเนินงานใหมีรายได และตนทุนคาใชจาย ใหเปนไปตามกลยุทธและแผนการตลาด
ท่ีกําหนดไว 

5. พัฒนาผลิตภัณฑและรูปแบบการใหบริการใหม ตอบสนองตอความตองการของตลาด เพ่ือความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

6. สรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาท้ังปจจุบันและใหมรวมกับฝายขายของบริษัท 

7. พิจารณา เจรจาตอรอง จัดทําขอตกลงกับผูรับเหมาและผูขาย (รวมถึงขอตกลงยอย) ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานตามปกติประจําวันของบริษัท เพ่ือใหสามารถดําเนินการตางๆ ไดตามท่ี 
ตกลงกับลูกคา ท้ังนี้ใหดําเนินการภายใตกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และตามอํานาจอนุมัติของบริษัท 

8. วิเคราะห ประเมินผลงาน และรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ และมีอํานาจใน
การใหดําเนินการแกไขเพ่ือใหเปนไปตามงบประมาณและเปาหมายท่ีกําหนด 

9. กําหนดแผนอัตรากําลังคน พิจารณาการจาง การใหสิ้นสุดการจาง การเลิกจาง กําหนดผลประโยชนคาตอบแทน
ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงาน โดยนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขออนุมัติแนวนโยบายและกรอบ
งบประมาณ 

10. นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขออนุมัติเก่ียวกับการกําหนดโครงสรางองคกร ปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารงาน อันจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญและสงผลใหมีการโยกยายหรือจัดสรรกําลังคนใหม 

11. ดูแลพนักงานใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสรางแรงจูงใจในการทํางานอยาง

เหมาะสม  
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการมีหนาท่ีสรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําชื่อเสนอตอท่ีประชุม 
ผูถือหุน หรือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ตองเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังนี้กรรมการสรรหาฯ ซ่ึงพนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีหนาท่ีดังนี้  

1. พิจาณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหา รวมท้ังคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําชื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
หรือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

3. พิจารณากําหนดแนวทางและหัวขอในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ 
เปนประจําทุกป โดยคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

4. เสนอนโยบายการจายคาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
และกรรมการผูจัดการ พรอมท้ังพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย
และกรรมการผูจัดการ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท เสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ สําหรับ
คาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัทจะตองนําเสนอตอท่ีประชุม 
ผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติตอไป 

5. ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายสมโภชน  อินทรานุกูล ประธานกรรมการสรรหาฯ 

2. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ กรรมการสรรหาฯ 

3. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร กรรมการสรรหาฯ 
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นายสมโภชน  อินทรานุกลู 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

อายุ 78 ป 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ 
รวมเอกชน รุนท่ี 6/2536 

- Senior Executive Program รุนท่ี 1 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ป 2538 – ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัยและ
บริหารธุรการ สยาม 

ป 2542 – ปจจุบัน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภยั 

ป 2546 – 2556 
- ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด 

ป 2546 – 2559 
- ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี 

ป 2551 – ปจจุบัน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนทไทย 

ป 2556 – ปจจุบัน 
- ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน* 

 
 
 
 

 การดํารงตําแหนงกรรมการปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม ี- 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  

มีจํานวน 4 บริษัท  

1. ประธานกรรมการ บจ.รักษาความปลอดภัยและ
บริหารธุรการ สยาม 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนทไทย  
4. ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน*    

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลักสตูร Effective Audit Committees & Best 
Practices   

- หลักสตูร Director Certification Program ( DCP)  
รุนท่ี 24/2002 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุนท่ี 63/2007 

- หลักสตูร Chartered Director Class (CDC)  
รุนท่ี 3/2008 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  

: 175,247  รอยละ 0.04 % 

(* บริษัทยอยของบริษัท) 
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นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ     

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

อายุ 76 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- มาตรฐานการบัญชีใหม สภาวิชาชีพบัญชี 
- โลจิสติกส เทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการบริหาร

จัดการโลจิสติกส และซัพพลายเชน อุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร 

- โลจิสติกส - สินคาคงคลัง อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร 

- ผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - มติชน 
- รัฐศาสตรประยุกต สมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ป 2534 – ปจจุบัน 

- โฆษกกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

ป 2541 – ปจจุบัน 
- กรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 
ป 2548 – ปจจุบัน 

- ท่ีปรึกษา บจ. กรังคปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล 
ป 2549 – ปจจุบัน 

- กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

ป 2552 – ปจจุบัน 
- กรรมการสงเสรมิการสงออก สภาผูสงออกทางเรือ 

ป 2553 – ปจจุบัน 
- กรรมการสายงานสงเสริมการคาและการลงทุน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ป 2555 – ปจจุบัน 

- รองประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน  
- ไมม ี-  

- กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  

- ไมมี - 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Certification Program ( DCP) 
รุนท่ี 142/2554 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559   

: 168,830  รอยละ 0.04 % 
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นางจิตรา  ถาวระ     

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล 

อายุ 76 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- พาณิชยศาสตรการบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- Senior Executive Program รุนท่ี 12/2541 
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ป 2548 – 2553 

- กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ 

ป 2549 – 2552 

- ผูจัดการใหญ บจ.นํ้ามันไออารพีซี  
- ผูจัดการใหญ บจ. ไออารพีซี โพลอิอล 

ป 2549 – 2553 

- ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติหนาท่ี
รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
สายงานวางแผนจดัหาและคาวัตถุดิบ  
บมจ.ไออารพีซี  

- ผูจัดการใหญ บจ. ไทย เอ บี เอส 

ป 2553 – 2557 
- ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ สงักัดกรรมการ

ผูจัดการใหญ ชวยปฏิบัติงานสายพาณิชยกิจและ
การตลาด บมจ.ไออารพีซ ี

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน  

- ไมม ี- 

- กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม ี- 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Accreditation Program  
( DAP ) รุนท่ี 56/2006 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  

: 124,856  รอยละ 0.03 % 
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นายทศพร  ซิมตระการ     

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และธรรมภิบาล 

อายุ 65 ป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- Master of Science in Electrical Engineering 
(MSEE) in Digital Communication, Georgia 
Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 

- ปริญาตรี วิศวกรรมไฟฟา (BSEE) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (BE) มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร (LLB) มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

 ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 
ป 2548 – 2550 

- Executive Vice-President (EVP) Information 
Technology at CAT  
(รับผิดชอบดูแลงานดานการสื่อสารผานดาวเทียม, 
ระบบสื่อสารผานสายเคเบิลใตสมทุร, ระบบสื่อสาร
ไรสายและโทรศัพทเคลื่อนท่ี) 

ป 2550 – 2552 
- Executive Vice-President (EVP) for 

Corporate Strategy at CAT 
 
 

ปจจุบัน 

- ท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ( ผศ.ดร. ธวัชชัย  
จิตรภาษนันท ) สํานักงานกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน  
- ไมม ี- 

- กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม ี- 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุนท่ี 198/2014 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  

: 93,350  รอยละ 0.02 % 

 

.
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นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร     

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท /  

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ / 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

อายุ 41 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ การตลาด การเงิน  
และธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ป 2544 – ปจจุบัน 
- กรรมการบริหาร บจ. รวมศภุกิจ 

ป 2552 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินคา*  

ป 2554 – 2557 
- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน  

ป 2555 – 2557 
- กรรมการ บจ. สงเสริมปศสุัตวไทย  

ป 2555 – ปจจุบัน 
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มดัแมน*  
- ประธานกรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ  

(ประเทศไทย)*  
- ประธานกรรมการ บจ. โกลเดน โดนัท  

(ประเทศไทย)*  
- กรรมการ บจ. โกลเดน สกูป*  
- กรรมการ บจ. เกรฮาวด*  
- กรรมการ บจ. เกรฮาวด คาเฟ*  

ป 2559 
- กรรมการ บจ. ทินบารอน 

 

 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน  

- ไมมี - 

- กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
มีจํานวน 9 บริษัท 

1. กรรมการบริหาร บจ. รวมศภุกิจ   
2. กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินคา*  
3. ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มดัแมน* 
4. ประธานกรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ  

(ประเทศไทย)* 
5. ประธานกรรมการ บจ. โกลเดน โดนัท 

(ประเทศไทย)* 
6. กรรมการ บจ. โกลเดน สกูป*  
7. กรรมการ บจ. เกรฮาวด* 
8. กรรมการ บจ. เกรฮาวด คาเฟ* 
9. กรรมการ บจ. ทินบารอน 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP)  รุนที่ 50/2006 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  

: 80,072,870 รอยละ 19.32 % 

 
(* บริษัทยอยของบริษัท) 
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นายปลัญชัย  ประดับพงศ 

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท / 

รองประธานกรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท 

อายุ 61 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ป 2545 – 2557 
- กรรมการ บมจ. สยามเวบ 

ป 2552 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินคา * 

ป 2554 – 2557 
- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน  

ป 2555 – 2557 
- กรรมการ บจ. สงเสริมปศสุัตวไทย  

ป 2558 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บมจ. มัดแมน*  
- กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)*  
- กรรมการ บจ. โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย)*  
- กรรมการ บจ. โกลเดน สกูป*  

 

 

 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน  

- ไมม ี- 

- กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

มีจํานวน 5 บริษัท 

1. กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินคา*  
2. กรรมการ บมจ. มดัแมน* 
3. กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)* 
4. กรรมการ บจ. โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย)* 
5. กรรมการ บจ. โกลเดน สกูป*  

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุนท่ี 49/2005 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  

: 17,643  รอยละ 0.00 % 

 

  

(* บริษัทยอยของบริษัท) 
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นางอินทิรา  สุขะนินทร     

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  

อายุ 69 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ป 2546 – ปจจุบัน 

- กรรมการ บจ. แชมปเปยนเฟอรเมนเตช่ัน 

ป 2547 – ปจจุบัน 

- กรรมการ บจ. ราชาชูรส 

ป 2553 – ปจจุบัน 

- ผูจัดการท่ัวไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซปอรต  
เทรดดิ้ง 

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดดิ้ง  
- กรรมการ บจ. โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน 

ป 2554 – ปจจุบัน 

- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 
บมจ. นํ้าตาลขอนแกน  

- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 
บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย  

- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 
บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี  

- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 
บจ. นํ้าตาลทามะกา 

 
 
 
 

 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  
มีจํานวน 1 บริษัท 
1. กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 
- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  

มีจํานวน 6 บริษัท 
1. กรรมการ บจ. ราชาชูรส 
2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด  

เทรดดิ้ง 
3. กรรมการ บจ. โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน 
4. กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 
5. กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ี
6. กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

บจ. นํ้าตาลทามะกา 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุนท่ี 50/2006 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  

: 42,967,798  รอยละ 10.37 % 
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นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร   

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

อายุ 58 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- Master of Science, Agricultural Economics, 
University of  Saskatchewan, Canada 

- Bachelor of Science, Computer Information 
System, Western Michigan University, USA. 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ป 2539 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. ออนนุชกอสราง 

ป 2542 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 

ป 2547 – ปจจุบัน 
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน  
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ี
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย  
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บจ. นํ้าตาลทามะกา  
ป 2549 – 2559 

- กรรมการ บจ.  เค เอสแอล แมททีเรียล  
ซัพพลายส 

ป 2550 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด   

เทรดดิ้ง 

 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน  
มีจํานวน 1 บริษัท 
1. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 

- กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  

มีจํานวน 6 บริษัท 

1. กรรมการ บจ. ออนนุชกอสราง  

2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 

3. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ี

4. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

5. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. นํ้าตาลทามะกา 

6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดดิ้ง 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนท่ี 17/2004 

- หลักสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุนท่ี 71/2006 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  

: 22,693,625  รอยละ 5.48 % 
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นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร   

กรรมการบริษัท  

อายุ 61 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- Diploma from KATINKA School, England 

- หลักสตูร MMP รุนท่ี 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ป 2547 – ปจจุบัน 

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน  

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี  

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย  

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. นํ้าตาลทามะกา 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน  

มีจํานวน 1 บริษัท 

1. กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ บมจ. 

นํ้าตาลขอนแกน  

- กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

มีจํานวน 3 บริษัท 

1. กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ี

2. กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย  

3. กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  
บจ. นํ้าตาลทามะกา 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุนท่ี 17/2004  

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559 

: 23,166,239  รอยละ 5.59 % 
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นายบีจอหน พี. คารลสสัน 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 
อาย ุ59 ป 

นายร็อดน่ี ชารลส คิมเบอร 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร 
อายุ 64 ป 

(บริษัทไดแตงตั้ง นายบีจอหน พี. คารลสสัน และ นายร็อดน่ี ชารลส คิมเบอร ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2560) 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- การขายและการตลาด, จากวิทยาซัลมา เมืองโกเธนเบิรก ประเทศสวีเดน 

- ประกาศนียบัตรธุรกิจพานิชยนาวี จากสถาบันโกเธนเบิรกชิปปง ประเทศสวีเดน  

- ประกาศนียบัตรธุรกิจการเดินเรือ จากสถาบันโกเธนเบิรกชิปปง ประเทศสวีเดน 

- วิศวกรรมเครื่องยนต วิทยาลัย Konghalla ประเทศสวีเดน 

- เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยโกเธนเบิรก ประเทศสวีเดน  

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

- ป 2540 – 2543 ผูจัดการฝายการคา, Wilhelmsen Lines Inc., ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
- ป 2543 – 2547 ผูจัดการท่ัวไป, Barwil Agencies Ltd., ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

- ป 2547 – 2549 ผูจัดการท่ัวไป, Barwil Tirta Samudera Cara., ประเทศอินโดนิเชีย 

- ป 2549 – 2556 ผูจัดการท่ัวไป, บริษัท วิลเฮลมเซน ชิปส เซอรวิส จํากัด 

- ป 2556 – 2559 ผูจัดการท่ัวไป, Wallenius Wilhelmsen AS., ประเทศอินโดนิเชีย 

- ป 2559  ผูจัดการท่ัวไป, บริษัท วอลเลเนียส วิลเฮลมเซน โลจสิติกส (ประเทศไทย) จํากัด 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559: - 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- คุณวุฒิทางธุรกิจจากมหาวิทยาลยัซัลเลิน เมืองเซาแทมตัน ประเทศอังกฤษ   
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาตสิําหรับผูบรหิาร จากคณะกรรมการฝกอบรม 

ดานการขนสงทางถนน ประเทศอังกฤษ  

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

- ป 2539 - 2544 ผูจัดการโครงการ, บริษัท เอ็กเซล โลจิสติคส ประเทศไทย จํากัด 
- ป 2544 - 2548 ผูจัดการระดับภมูิภาค, Exel Singapore Pte Ltd. 

- ป 2548 - 2550 ผูจัดการท่ัวไป, Bangkok Logistics Centre Exel Singapore Pte Ltd. 

- ป 2550 - 2551 ผูจัดการประจําประเทศเวียดนาม และ กัมพูชา บริษัท ดีเอชแอล ซพัพลายเชน จํากัด 

- ป 2551 - 2559 หุนสวนอาวุโส บริษัท แมคเอเวล จํากัด ประเทศสิงคโปร 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559: -   
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นางพัชรี  บุนนาค   

ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ   

อายุ 59 ป 

นางสาวมนัสวี  ปกรณชัยกุล 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน   

อายุ 45 ป 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- หลักสตูร Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสตูร Organnizational Risk Management Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- โครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ข้ันสูง หลกัสูตรนวัตกรรมการจดัการเพ่ือความยั่งยืน สํานักพัฒนา

ผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
- หลักสตูร "การบริหารความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน" รุน 2 
- หลักสตูร "workshop การเสริมทักษะนักปฏิบัติ CSR" สถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- หลักสตูร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 30) 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

- ป 2537 – 2542  ผูชวยผูจัดการฝายปฏิบัติการ บมจ. ทรัพยศรีไทย 

- ป 2543 – 2546  รองผูจัดการฝายปฏิบัติการ บมจ. ทรัพยศรีไทย 

- ป 2547 – 2552  ผูจัดการฝายปฏิบตัิการ บมจ. ทรัพยศรีไทย 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  : 230,867  รอยละ 0.055 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

- ป 2554 – 2556  ผูจัดการฝายบัญชี บมจ.ผลติไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง (Xe-Pian Xe-Namnoy Power 
Company Limited. - (Laos Company) 

- ป 2556 – 2558   เจาหนาท่ีบัญชีอาวุโส บจก. ปตท กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศไทย)  

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  : 4,478  รอยละ 0.00 % 
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นายกษิดิศ  ทวสีิน   

ผูจัดการฝายคลังเอกสาร   

อายุ 61 ป 

นายปญญา  ซุนทรัพย   

ผูจัดการฝายคลังสินคา   

อายุ 59 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- ประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร สมาคมธนาคารไทย 
- กลยุทธการตลาดทางออม เพ่ืออยูรอดในชวงวิกฤตกาล และการสรางผลกําไร  
- การตลาดมืออาชีพสําหรับผูบริหาร 
- อบรมความปลอดภยัขอมูลงานปฏิบัติงานของสาขา การปรับปรุงการควบคุมงาน 
- อบรมความเปนผูนํา และควบคมุในความเปลีย่นแปลง 
- อบรมพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผูบรหิาร 
- อบรมการบริหารและการสอนงานเพ่ือประสิทธิภาพ  
- การฝกการใหบริการท่ีเปนเลิศ  
- การบรรลุเปาหมายการเปนเลิศ  
- ปฐมนิเทศ Master Card 
- ปฐมนิเทศ Visa 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
- ป 2548 – 2550 ผูชวยผูอํานวยการฝาย Centralized Operations ธนาคาร เอไอจี จํากัด (มหาชน) 
- ป 2550 – 2552 ผูชวยผูอํานวยการฝาย Customer Fulfillment ธนาคาร เอไอจี จํากัด (มหาชน) 
- ป 2552 – 2556 ผูจัดการโครงการ บริษัท จันวาณชิยซีเคียวรติี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559 : 5,268  รอยละ 0.00 % 

 

 

 
 
 
 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา 
- นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตรการแกไขปญหาและการตัดสินใจ 

 ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
- ป 2545 – 2548  ผูจัดการสาขา ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 
- ป 2549 – 2552  ผูจัดการเขต ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
- ป 2552 – 2554  ผูอํานวยการฝายท่ีปรึกษาการลงทุน บจ. หลักทรัพย ทรีนีตี ้

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2559  : 4,478  รอยละ 0.00 %  
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รายช่ือการดํารงตําแหนงของผูบริหารในบริษัทยอย 

กรรมการบริษัทท่ีเปนกรรมการในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

ช่ือกรรมการ 

ช่ือบริษัทยอย 
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1. นายสมโภชน  อินทรานุกูล        

2. นางจิตรา  ถาวระ        

3. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ        

4. นายทศพร  ซิมตระการ        

5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร        

6. นายปลัญชัย  ประดับพงศ        

7. นางอินทิรา  สุขะนินทร        

8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร        

9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร        

 
หมายเหตุ  = ประธานกรรมการ      = กรรมการ       = กรรมการบรหิาร 
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การกํากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงไดกําหนดนโยบายใหครอบคลุมถึง

หลักการในเรื่องสิทธิและความเทาเทียมของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและความเปนอิสระของ
คณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ โดยดูแลให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวคือ 

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผูถือหุนอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน 

2. คณะกรรมการจะคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ และสนับสนุนใหมีความเขาใจและรวมมืออันดีตอ
บริษัท 

3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ และจัดใหมีโครงสราง
และกระบวนการในการกําหนดบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของกรรมการในฐานะท่ีเปนกรรมการ
แยกจากบทบาทของความเปนผูถือหุนและฝายจัดการ 

4. คณะกรรมการจะดําเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือสรางความม่ันใจวาฝายจัดการไดดําเนินการเปดเผยขอมูล
และรายงานของบริษัทอยางถูกตอง ตรงเวลา โปรงใส และสอดคลองกับกฎระเบียบของทางราชการ  

5. คณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดใหมีโครงสรางการพิจารณาความสามารถของฝายจัดการท้ังใน
ดานนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม 

6. คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑจรรยาบรรณในการทําธุรกิจสําหรับกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานท่ัวไป 

เพ่ือใหถือปฏิบัติและใชเปนแนวในการทํางานใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมาตรฐานจริยธรรมทาง

ธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจท่ีเปนท่ียอมรับ 

นโยบายการกํากับกิจการของบริษัท และคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ไดมีการปรับปรุงครั้งท่ี 2 ในป 2556 และบริษัทมี
แนวทางในการปฏบิัติตามนโยบายการกํากับกิจการของบริษัท และคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หมวด สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมวาจะเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย 
ไดแก การซ้ือขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงกําไรของกิจการ การไดรับขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุม
เพ่ือใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและเรื่องท่ีมีผลกระทบตอบริษัท 
เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมัติ
รายการพิเศษ สิทธิในการมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุม สิทธิในความเปนเจาของผานการแตงต้ังคณะกรรมการใหทําหนาท่ี
แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท เปนตน 
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1.1 การประชุมผูถือหุน 

ในป 2559 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ 
มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาวาระตามท่ีกฎหมายกําหนด และตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 
เพ่ิมทุนแบบ General Mandate มีกรรมการเขารวมประชุม 9 ทาน รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวม
ประชุม รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 66 ทาน และนับหุนรวมกันไดจํานวนท้ังสิ้น 204,135,673 หุน หรือรอยละ 54.19 ของจํานวน
หุนท้ังหมด 

การดําเนินการกอนการประชุมผูถือหุน 

1) เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับ
การคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2558 สําหรับการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย พรอมประกาศหลักเกณฑและระบุ ข้ันตอนท่ีชัดเจนไวในเว็บไซตของบริษัทท่ี 
www.subsrithai.co.th  

2) การเชิญประชุมผูถือหุนนั้นบริษัทมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึง
เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมใหแก 
ผูถือหุนกอนหนาวันประชุม 21 วัน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทท่ี www.subsrithai.co.th 
ลวงหนา 30 วันกอนวันประชุม และไดทําการเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผานทางสื่อหนังสือพิมพ
รายวันเปนเวลา 3 วัน ลวงหนากอนวันประชุม 27 วัน เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาในการศึกษาขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ  

3) หนังสือเชิญประชุมของบริษัทมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูล
ท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีตองตัดสินใจในท่ีประชุมแกผูถือหุน รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ 
ข. ซ่ึงเปนแบบมาตรฐานตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
ประชุมผูถือหุน หลักเกณฑและวิธีการในการลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท และ
รายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือใหผูถือหุนนํามาอยางครบถวนในวันประชุม นอกจากนี้ยังได
ระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได 

4) หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนของบริษัทในแตละวาระมีการระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพ่ือทราบ
หรือพิจารณา รวมท้ังขอเท็จจริง วัตถุประสงค และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ ตลอดจนจํานวน
คะแนนเสียงในการผานมติอนุมัติ เชน มติพิเศษท่ีตองการคะแนนเสียง 3 ใน 4 เปนตน 

5) วาระแตงตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพรอมประวัติของกรรมการผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัท ในป 2559 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงใหม จึงไดใหขอมูล
เก่ียวกับการเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และจํานวนปท่ีดํารงตําแหนงในบริษัทดวยรวมถึงสัดสวนการ
ถือหลักทรัพยของบริษัท  

  

http://www.subsrithai.co.th/
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6) สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทไดเพ่ิมขอมูลกรรมการผูไดรับการเสนอชื่อเก่ียวกับ
ความเปนอิสระในการทําหนาท่ีของกรรมการ เชน การมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจจะมีความขัดแยง เปนตน 

7) กําหนดใหมีวาระเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของ
กรรมการเปนประจําทุกปและบริษัทไดมีการชีแ้จงอยางละเอียดไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(56-1) รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑในการพิจารณา 

8) วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี มีการระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ ความสามารถ และ
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี รวมท้ังคาบริการของผูสอบบัญชี 

9) วาระอนุมัติจายเงินปนผล ไดมีการแจงนโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผล พรอมเหตุผลและ
ขอมูลประกอบ 

การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

1) ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ประธานท่ีประชุมไดแจงเกณฑท่ีใชในการประชุม วิธีการออกเสียงลงมติ
และนับคะแนนใหผูถือหุนทราบ และใหมีการใชบัตรลงคะแนน 

2) ประธานท่ีประชุมผูถือหุนเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นได และไดมีการบันทึก
ประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมไดเขาประชุมไดรับทราบ 

3) ในวาระแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเปน
รายบุคคล 

4) มีการใชบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนกรอกในกรณีท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเพ่ือคํานวณหักออกจาก 
ผูท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด 

5) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการเขารวมประชุม และบริษัทไดมีการเชิญผูสอบบัญชีและคณะ
เจาหนาท่ีบริหารของบริษัทท่ีมีสวนเก่ียวของเขารวมประชุมดวย เพ่ือใหขอมูลหรือตอบขอซักถามของ 
ผูถือหุนอยางเต็มท่ี 

6) ในแตละวาระของการประชุม บริษัทไดจัดใหมีการลงมติและบันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับในแตละ
วาระอยางชัดเจนวาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ หรืองดออกเสียงเปนจํานวนเทาใด 

7) บริษัทใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแลว โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมต ิ

8) บริษัทไมเพ่ิมวาระการประชุมและไมมีการแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน หรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ 
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การดําเนินการหลังการประชุมผูถือหุน 

หลังการประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ไดแก 
การแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การลงมติคะแนน และบันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับในแตละวาระอยางชัดเจน
วาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ หรืองดออกเสียงเปนจํานวนเทาใด รวมถึงมีคําชี้แจงท่ีเปนสาระสําคัญ มีคําถามและคําตอบหรือ
ขอคิดเห็นโดยสรุป และบริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันตามกําหนด และ
นําข้ึนบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 30 วันจากวันประชุมเพ่ือใหผูถือหุนท่ีสนใจสามารถเขาไปศึกษาได 

จากการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย บริษัทไดรับคะแนนรอยละ 100 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม”  

1.2 สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิและออกเสียงอยางเต็มท่ี 

1) แยกการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ือให 
ผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป กอนท่ีจะมีการปดสมุด 
พักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลอีกครั้ง เพ่ือเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนในการเลือกท่ีจะ
ถือหุนเพ่ือรับเงินปนผลหรือไม  

2) การกําหนดสถานท่ีประชุมใหสะดวกตอผูถือหุน ซ่ึงบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนท่ี มูลนิธิวชิรเวช
วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวง 
บางกะป เขตหวยขวาง ซ่ึงอยูบริเวณใกลเคียงสํานักงานใหญของบริษัท และสะดวกในการเดินทาง 
ขนาดหองเหมาะสม สามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ และอํานวยความสะดวกให 
ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนาอยางนอย 1 ชั่วโมงกอนเริ่มการประชุม 

3) ในกรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองใหสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืน หรือมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมและลงมติแทนได โดยอํานวยความสะดวกใหสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และขอมูลตางๆ ของบริษัท เชน ขอมูลทางการเงิน ขอมูล
การประชุม ไดจากเว็บไซตของบริษัท 

1.3 สิทธิของผูถือหุนในการรับรูสารสนเทศของบริษัท 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึงท้ังรายงาน
ขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเผยแพรขอมูล
ขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท 
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2. หมวด การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทตองสรางความม่ันใจใหกับผูถือหุนในการท่ีจะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงตองดูแลการใชเงิน
ของบริษัทใหเหมาะสมเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน และกํากับดูแลใหผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติและ
ปกปองการใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามท่ีไดกําหนดนโยบายไวแลวขางตน 

คณะกรรมการมีนโยบายจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนในลักษณะท่ีเปนการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุน
ทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุม 
ผูถือหุนประจําป และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร พรอมท้ังกําหนดมาตรการ
ปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) 
เชน การซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider trading) การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
กรรมการและผูบริหาร ซ่ึงถือเปนการเอาเปรียบหรืออาจกอใหเกิดวามเสียหายตอผูถือหุนโดยรวมได รวมถึงกําหนดให
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียของตนและผูเก่ียวของ เพ่ือใหคณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน และเพ่ือใหสามารถตัดสินใจถึงประโยชนของบริษัท
โดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรม
ดังกลาว ดังนั้นจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญไวดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเขารับการเลือกต้ังกรรมการบริษัทลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
ประจําป พรอมชี้แจงข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจนและโปรงใสใหผูถือหุนไดรับทราบ เชน การกําหนด
คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะนําเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ ข้ันตอนการ
เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอชื่อกรรมการ การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของกรรมการ และกรรมการอิสระ การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ การจัดสง
เอกสารท่ีเก่ียวของในการนําเสนอ และข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ เปนตน โดยเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 3-4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุนประจําป ซ่ึงเรื่องท่ีผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุมผูถือหุนประจําปตอไป  

2. คณะกรรมการตองใหขอมูลและเวลาแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจในแตละวาระ
กอนการประชุม จึงไมควรเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะ
วาระท่ีสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ  

3. กําหนดใหกรรมการอิสระ (Independent Directors) เปนผูดูแลผู ถือหุนสวนนอย โดยผู ถือหุน 
สวนนอยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระผานอีเมล  
sompoch@subsrithai.co.th ซ่ึงกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหตามความเหมาะสมใน
แตละเรื่อง และกรณีท่ีเห็นวาเปนเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการ
ดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
กําหนดเปนวาระการประชุมผูถือหุนตอไป 
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4. กําหนดใหมีนโยบายและมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ท่ีเก่ียวของคือ คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และพนักงานบริษัทท่ีเก่ียวของกับขอมูล รวมถึงคูสมรส 
และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะใหชัดเจน โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงใหผูเก่ียวของดังกลาวได
ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ภาระหนาท่ี และบทกําหนดโทษ และใหมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ี
ไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ พรอมสรุปรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับทราบและพิจารณา
ตอไป  

5. กําหนดใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ตองรายงานการมีสวนได
เสียกอนการพิจารณาในวาระหรือการทําธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีสวนไดเสียอยางเปน
นัยสําคัญ กรรมการรายดังกลาวตองงดการรวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระหรือการทําธุรกรรม
นั้นดวย  

3. หมวด บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ และชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยู 
สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคูแขง และผูสอบบัญชีอิสระ ควรไดรับการปฏิบัติและการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และตามขอตกลงท่ีมีกับบริษัท คณะกรรมการจึงสงเสริมใหเกิดมีความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการ
สรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือสรางความม่ันคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และควรเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญท่ี
เก่ียวของใหกับผูมีสวนไดเสียเหลานั้นไดรับทราบอยางเพียงพอ จึงใหกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยจัดทําเปน
เอกสาร “คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเพ่ือสงเสริม
พฤติกรรมและวัฒนธรรมองคกรในเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ จึงเห็นควรกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน ซ่ึงคณะกรรมการ
จะไดติดตามใหมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังตอไปดังนี้ 

1. แยกกลุมของผูมีสวนไดเสียวามีกลุมใดบางตามสิทธิและความรับผิดชอบท่ีบริษัทตองปฏิบัติและดูแล 
เชน ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ คูแขงทางการคา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม  
เปนตน รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนด 

2. กําหนดใหมีการเขมงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรง
อยางครบถวน เพ่ือใหผูเก่ียวของม่ันใจวาการประกอบธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอม
และสังคม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พรอมจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม ตามหลักเกณฑท่ี
ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ พรอมเผยแพรไวในรายงานประจําปหรือเอกสารเผยแพรของ
องคกร หรือในเว็บไซต รวมท้ังชองทางตางๆ 

3. กําหนดใหมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนและมีความปลอดภัยในการทํางาน 

4. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน 

5. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการพัฒนาความรูและศักยภาพของพนักงาน 
โดยเปดเผยตัวเลขจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมของพนักงานตอป 
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6. กําหนดใหมีนโยบายท่ีจะไมเก่ียวของและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปดเผยวิธีการปฏิบัติใหเปนท่ี
ทราบท่ัวกัน 

7. กําหนดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีดีและเปนธรรม มีความรับผิดชอบตอลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ 
คูแขง ไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและใหเปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนท่ีทราบท่ัวกัน 

8. กําหนดใหมีนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และหามใหหรือรับสินบนเพ่ือผลประโยชนทาง
ธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

9. กําหนดใหมีนโยบายหรือแนวทางปองกันพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด และกําหนด
ชองทางในการแจงเบาะแส และกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลอยางชัดเจน 
ไวใน “คู มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน 
(Whistleblower Policy)” 

10. กําหนดใหมีกลไกการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน “คูมือจรรยาบรรณธรุกิจ” 
เพ่ือสรางความม่ันคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และเปดโอกาสใหพนักงาน ผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของ
มีชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะตอกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ  

4. หมวด การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

การเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส รวมถึงการเขาถึงขอมูลท่ีทันตอสถานการณอยางเทาเทียม
กันนั้นเปนหลักท่ีบริษัทตองถือปฏิบัติ ดวยเชื่อม่ันวาการไดรับความไววางใจจากผูถือหุน นักลงทุน รวมถึงทุกฝายท่ีเก่ียวของ
เปนปจจัยสนับสนุนมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการจึงตองดูแลและกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีเพ่ือใหสื่อสารและนําเสนอขาวและขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือดังนี้ 

1. นอกจากการใหเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ท้ังแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (56-2) แลว ยังกําหนดให
มีการเผยแพรขอมูลท้ังภาษาไทยและอังกฤษผานชองทางเว็บไซตของบริษัท และตองปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ 

2. จัดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน แสดงควบคูไปกับ
รายงานของผูสอบบัญชี ซ่ึงมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงินท่ีมี
ขอมูลถูกตองครบถวนเปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยใหประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการเปนผูลงนามรับรอง 

3. ใหจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท นอกเหนือจากขอมูลตัวเลข
ในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

4. ใหจัดทําผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 
การบริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล เผยแพรใหผูเก่ียวของไดรับทราบโดยผานชองทางตางๆ เชน 
ในรายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัท เปนตน   
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5. ใหเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม
และจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี  

6. กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการและผูบรหิารท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพยตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตองจัดทํา
สําเนาแจงใหบริษัททราบดวยโดยผานเลขานุการบริษัทภายในวันเดียวกันหรือภายในวันทําการถัดไป 
นับแตมีการรายงานดังกลาว เพ่ือนําเสนอใหประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบและจัดเก็บตอไป ท้ังนี้ใหเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีตองจัดทําสรุปรายงานการซ้ือ-ขายหุน/การ 
ถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ
ทุกครั้ง 

7. กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน และบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอย ตาม
หลักเกณฑเง่ือนไขขอกําหนด พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ให
บริษัททราบโดยผานเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานนั้น และเพ่ือทําการเก็บ
รักษาตอไป ท้ังนี้ใหเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีตองจัดทําสรุปรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและ
ผูบริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง  

8. ใหรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงนโยบายการดูแล
สิ่งแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดวย โดยใหทําการเปดเผยผานชองทางตางๆ เชน 
ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของ
บริษัท 

9. ใหเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีสะทอนภาระหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน รวมถึงคาตอบแทนท่ีไดรับจากการเปน
กรรมการของบริษัทยอยดวย และนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป หากปใดไมมี ควร
ระบุวาไมมี 

10. กําหนดใหมีบุคคลในการประสานงานใหขอมูลในการเปดเผยขอมูลกับตลาดหลักทรัพย (Contact 
Person) ดังนี้ 
(1) การเปดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ไดแก งบการเงินประจําป และงบการเงินรายไตรมาส แบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) โดยผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน  

(2) การเปดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ ไดแก รายการไดมา/จําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน รายการท่ีเก่ียว
โยง กําหนดวันประชุมผู ถือหุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูสอบบัญชี มติ ท่ีประชุม 
คณะกรรมการหรือมติท่ีประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน โครงการลงทุน เปนตน โดย
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ หรือผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  
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5. หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนหนึ่งตามท่ีผูถือหุนเสนอ
เพ่ือใหเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือรวมแลวตองไมนอยกวา  
5 คน และไมควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการท่ีไมเปน
ผูบริหารไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง และมีกรรมการท่ีมีความเปนอิสระอยางแทจริงปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ
ความสัมพันธอ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการท่ีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง
อาจไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงและอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมอีกได หากผูถือหุนพิจารณา
แลวเห็นชอบดวย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทไมควรดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนรวมถึง
บริษัทยอยท่ีไมไดจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนเกินกวา 5 บริษัท และใหเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแต
ละคนใหผูถือหุนทราบดวย 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทจัดใหมีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปจจุบันมีกรรมการท้ังสิ้น 9 ทาน วาระ
การดํารงตําแหนงของกรรมการ คือ คราวละ 3 ป ประกอบดวย  

- กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. คิดเปน 1 ใน 3 
ของกรรมการท้ังคณะ และหนึ่งในกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงไมเปนบุคคลเดียวกับ
กรรมการผูจัดการเพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงาน
ประจาํ 

- กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Director) 2 ทาน 

- กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร (Non- Executive Director) 7 ทาน 

- กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 4 ทาน (ลงนาม 2/4 ทาน) 

รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ การถือหุน ดูไดจากหัวขอเรื่องรายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการบริษัท
และผูบริหาร ในหนาท่ี 51 

รายละเอียดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
หัวขอ การจัดการ “บทบาทอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท” หนาท่ี 41-42 
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กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระท่ีไมเปนบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และไมไดเปน

พนักงานหรือเจาหนาท่ีบริหารของบริษัท 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

2. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท 

3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 
2 ฝายเทากัน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน 
ก.ล.ต. มีความเปนอิสระจากผูถือหุนใหญหรือกลุมของผูถือหุนใหญและผูบริหารของบริษัทและไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝาย
บริหาร 

โดยกรรมการอิสระท่ีไดรับการแตงตั้งนั้นจะตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ท้ังนี้ บริษัทไดปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทใหเขมงวดกวานิยามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) กําหนด  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย และกําหนดคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด 

2. ไมมีสวนรวมบริหารงาน ไมเปนพนักงาน/ลูกจาง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันและชวง 2 ปกอน
ไดรับการแตงตั้ง 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และ
บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ
เสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงใน
ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งในลักษณะดังนี้ 
ก) ไมมีความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพ

อ่ืนซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป เชน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาการเงิน ผูประเมิน
ราคาทรัพยสิน เปนตน 
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ข) ไมมีความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลคารายการตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไปหรือตั้งแตรอยละ 
3 ของมูลคาสินทรัพยรวมท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้ในการพิจารณา
มูลคารายการใหรวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 6 เดือนกอนวันท่ีมีการทํารายการในครั้งลาสุด 

5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซ่ึงเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

ท้ังนี้คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยูในเกณฑท่ีเขมงวดกวาขอกําหนดข้ันต่ําของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการถือหุนของบริษัทซ่ึงไดกําหนดไวไมเกิน 1% 

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

ช่ือ - นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 

ตัวแทน 
ผูถือหุน 

กรรมการท่ีไมได
เปนผูบริหาร 

กรรมการอิสระ กรรมการท่ี 
เปนผูบริหาร 

1.  นายสมโภชน  อินทรานุกูล     

2.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ     

3.  นางจิตรา  ถาวระ     

4.  นายทศพร  ซิมตระการ     

5.  นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร     

6.  นายปลัญชัย  ประดับพงศ     

7.  นางอินทิรา  สุขะนินทร     

8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร     

9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร     

รวม 9 7 4 2 
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5.2 คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีคุณสมบัติและความรู
ความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการยอยท่ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดต้ังข้ึน เพ่ือใหทําหนาท่ีกลั่นกรอง
และตรวจสอบในเรื่องสําคัญและเกิดข้ึนเปนประจํา ซ่ึงตองดูแลอยางใกลชิด สมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม
และควบคุมการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัท อันไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

สําหรับรายละเอียดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ องคประกอบ คุณสมบัติ และการรายงานตอ
คณะกรรมการ อยูในหัวขอการจัดการ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยทุกๆ 3 เดือน และใหมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ
จําเปน 

การนัดหมายประชุมใหเลขานุการบริษัททําหนาท่ีประสานงานนัดหมายกรรมการทุกทานลวงหนาอยางนอย 
1 เดือน และใหจัดทําเปนหนังสือเชิญประชุมโดยกําหนดวาระ วัน เวลา และสถานท่ีประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
พิจารณาใหชัดเจน และแจงใหทราบลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาในการพิจารณาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอ เวนแตในกรณีเรงดวนใหสามารถแจงโดยวิธีอ่ืนไดตามท่ีกรรมการจะสามารถรับทราบได 

องคประชุมของคณะกรรมการบริษัทคือตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด 

ในท่ีประชุม ประธานทําหนาท่ีดําเนินการประชุมตามวาระท่ีแจงไว และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุม
เพ่ือการพิจารณาของกรรมการ พรอมประมวลความเห็นและสรุปมติท่ีประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเต็มท่ี เวนแตกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีพิจารณา ประธานตองเชิญออกจากท่ีประชุมระหวางการ
พิจารณาในเรื่องนั้นๆ  

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังขอใหฝายบริหารชี้แจง
รายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมได 

การลงมติใหใชคะแนนเสียงขางมาก และหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวใหบันทึกคําคัดคานนั้นไวใน
รายงานการประชุมดวย อนึ่งกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ ใหงดออกเสียง 

โดยในป 2559 ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 ครั้ง ในแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมประชุมเกินกวา 85 % ทุกครั้ง เพ่ือรวมพิจารณาและติดตามการทํางานของฝายบริหาร ใหดําเนินการตามท่ี
ไดใหนโยบายไว ติดตามแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและงบประมาณของบริษัท รวมท้ังไดรวมพิจารณาและพัฒนา
ปรับปรุงโครงการสําคัญๆ ท่ีฝายบริหารนําเสนอ โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี้  
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การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละคณะ ในป 2559 (1 มกราคม 2559– 31 ธันวาคม 2559) 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

การประชุมคณะกรรมการ ในป 2559 

คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 12 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรมกา
รสรรหาฯ 
รวม 1 ครั้ง 

1.  นายสมโภชน  อินทรานุกูล 
ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหาฯ 

4/4  1/4* 1/1 

2.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมภิบาล กรรมการสรรหา 

4/4  4/4 1/1 

3.  นางจิตรา  ถาวระ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล 

4/4  3/4  

4.  นายทศพร ซิมตระการ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสะ 
กรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล 

3/4  4/4  

5.  นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร 

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาฯ  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ 

4/4 12/12  1/1 

6.  นายปลัญชัย  ประดับพงศ 
กรรมการบริษัทและ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

4/4 12/12   

7.  นางอินทิรา  สุขะนินทร  กรรมการบริษัท 4/4    

8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 4/4    

9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 4/4    

*นายสมโภชน  อินทรานุกูล ไดออกจากประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล วันท่ี 1 มีนาคม 2559 

5.4  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีใหขอมูลและคําแนะนําขอกฎหมายและกฎเกณฑ
ตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทําและเก็บรักษา
ทะเบียนกรรมการ จัดทําหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม แจงลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาเพียงพอสําหรับ
การศึกษาและพิจารณาเรื่องท่ีจะประชุม เพ่ือใหความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการประชุมใหดําเนินการได
ดวยดี และเปนไปตามขอกฎหมายและขอบังคับของบริษัท จดรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสาร
เก่ียวกับการประชุม รายงานประจําป และรายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหาร โดยสําเนาสงให
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานนั้น 
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทประกาศใชพรอมท้ังดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  
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ท้ังนี้เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย รวมท้ังตอง

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

5.5 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

5.5.1 คาตอบแทนกรรมการ :   

ดวยคาตอบแทนเปนเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไมสามารถอนุมัติ
คาตอบแทนของตนเองได คณะกรรมการตองจัดใหมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนท่ีโปรงใสในระดับท่ีเหมาะสมและเพียง
พอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผูถือหุนทุกป การพิจารณา
คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ผลการประกอบการของบริษัท และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจาณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยู
ในอํานาจอนุมัติของการประชุมผูถือหุน และกรรมการท่ีเปนกรรมการชุดยอยจะไดรับคาตอบแทนตามบทบาทและหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

นอกจากนี้คาตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัท
ตองการดวย 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ป 2559  

กรรมการ 
ป 2559 ป 2558 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

คณะกรรมการบริษัท (คาตอบแทน) 9 3,085,000 10 3,460,000 

คณะกรรมการบรหิาร (คาตอบแทน) 2 6,798,000 3 7,290,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ (คาตอบแทน) 3 690,000 4 840,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนฯ (คาตอบแทน) 

3 285,000 3 105,000 

เงินสะสมเขาโครงการ EJIP 9 2,616,000 10 2,976,000 

โบนัส - - - - 

อ่ืนๆ - - - - 

รวม 9 13,474,000 10 14,671,000 

5.5.2 คาตอบแทนผูบริหาร :   

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการ
บริหารเปนผูพิจารณาและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติข้ันสุดทาย
โดยพิจารณาคาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการผูจัดการและผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ      
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับบริษัทซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการและผูบริหารแตละคนดวย   
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คาตอบแทนผูบริหาร ป 2559 ซ่ึงรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย  

ผูบริหาร 
ป 2559 ป 2558 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือน 5 5,714,400 5 8,673,134.00 

โบนัส 4 1,025,000 5 3,321,555.00 

เงินสะสมเขาโครงการ EJIP 4   174,300 5   427,132.00 

อ่ืนๆ เชน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

4 1,063,653 5 4,616,422.00 

รวม 5 7,977,353 5 17,038,243.00 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559)  

ชื่อ - นามสกุล 

หุนสามัญ 

31 ธ.ค. 2559 
ทุนชําระแลว 
414,371,348 

รอยละ 31 ธ.ค. 2558 
ทุนชําระแลว 
376,701,973 

รอยละ ซ้ือ 
ระหวางป 

ขาย 
ระหวางป 

1.  นายสมโภชน  อินทรานุกูล 175,247 0.04 115,013 0.03 - - 

2.  นางจิตรา  ถาวระ 124,856 0.03 69,203 0.02 - - 

3.  นายสุรพงษ  ไพสฐิพัฒนพงษ 168,830 0.04 109,179 0.03 - - 

4.  นายทศพร  ซิมตระการ 93,350 0.02 40,561 0.01 - - 

5.  นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร 80,072,870 19.32 72,930,279 19.36 - - 

6.  นายปลัญชัย  ประดับพงศ  17,643 0.00 36,646 0.01 - 71,400 

7.  นางอินทิรา  สุขะนินทร  42,967,798 10.37 39,017,332 10.36 - - 

8.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 22,693,625 5.48 20,586,265 5.46 - - 

9.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 23,166,239 5.59 21,015,915 5.58 - - 

10. นายกษิดิศ  ทวีสิน 5,268 0.00 - - - - 

11. นางพัชรี  บุนนาค 230,867 0.06 160,928 0.043 40,000 - 

12. นางสาวมนัสวี  ปกรณชัยกุล 4,478 0.00 - - - - 

13. นายปญญา  ซุนทรัพย 4,478 0.00 - - - - 

หมายเหตุ - จํานวนหุนขางตนไดรวมจํานวนหุนท่ีกรรมการและผูบริหารไดรับจากโครงการ EJIP  
 - การคํานวณสัดสวนของการถือหุน คํานวณจากจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู 

5.6.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบท้ังคณะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือทบทวนวาไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนด และ/
หรือ ดําเนินการตางๆ ไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุนฝายบริหารนําไปปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยนําแบบประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนเกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดของหัวขอการประเมินและผลการประเมินไดดังนี้ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะประกอบดวยหัวขอการประเมิน 6 หัวขอ คือ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ   

4. การทําหนาท่ีของกรรมการ  

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ  

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  

คณะกรรมการไดประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท้ังคณะแลวมีความเห็นวาอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 92.75 ในป 2559 

 

 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

3.71 92.75% 3.66 91.50% 3.71 92.75 
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5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการของบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป 
เนื่องจากกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยให
กรรมการแตละทานทําการประเมิน โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินท่ีเชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตรของบริษัท เพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจท่ีเหมาะสม โดยนําแบบประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดของหัวขอการ
ประเมินและผลการประเมินไดดังนี้ 

การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ ประกอบดวยหัวขอการประเมิน 10 หัวขอ คือ 
1. ความเปนผูนํา 

2. การกําหนดกลยุทธ 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ 

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน  

5. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 

6. ความสัมพันธกับภายนอก 

7. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร  

8. การสืบทอดตําแหนง 

9. ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ  

10. คุณลักษณะสวนตัว 

คณะกรรมการไดประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการแลวมีความเห็นวาอยูในเกณฑ “ดีเลิศ”  
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 97.00 ในป 2559 

 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการ 

3.67 91.75% 3.59 89.75% 3.88 97 

 

หมายเหตุ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ มีเกณฑการประเมินดังน้ี 
90-100 %  = “ดีเลิศ” 
80-89 %  = “ดีมาก” 
70-79 % = “ดี” 
60-69 % = “คอนขางดี” 
50-59% = “ผาน หรือ พอใช” 
ต่ํากวา 50 %  = “ควรปรับปรุง””  
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5.6.3 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

ในการเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแตละคนจะไดรับขอมูลสําคัญ
เก่ียวกับบริษัท ขอบังคับท่ีระบุถึงขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การไดรับคําแนะนําดาน
กฎหมาย กฎระเบียบและเง่ือนไขตางๆ ในการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงการไดรับการทํา
ความเขาใจถึงธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจะจัดใหกรรมการใหมมีการปฐมนิเทศโดยการเขาอบรมในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเพ่ือใหไดรับทราบขอมูล โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

(1) ความสําคัญของคณะกรรมการ 

(2) บทบาทหนาท่ีของกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(3) หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย 

(4) แนวทางสําหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สําหรับกรรมการท่ีเขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทไดจัดเตรียมเอกสารใหกรรมการ
ใหมไดรับทราบนโยบายธุรกิจ รวมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน โครงสรางทุน ผูถือหุน ผลการดําเนินงาน รวมท้ังกฎหมาย 
กฎเกณฑตางๆ พรอมท้ังสงมอบคูมือสําหรับกรรมการซ่ึงเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการบริษัทใหกับ
กรรมการ ท้ังนี้ คูมือกรรมการประกอบดวย 

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง) 

2. ขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

3. จรรยาบรรณธุรกิจ 

4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงคและขอบังคับ 

5. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 

6. หนังสือรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

7. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 

8. รายงานการเปดเผยขอมูลประจําปของบริษัทฉบับลาสุด (แบบ 56-1) 

ในกรณีกรรมการท่ียังไมผานการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดําเนินการสงเขารับการอบรม  
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หมายเหตุ ในป 2559 บริษัทไมมีกรรมการเขาใหม  
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การพัฒนาความรู 

คณะกรรมการบริษัทสงเสริมสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารับการอบรมสัมมนา
จากหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน 
ก.ล.ต. หรือองคกรอิสระตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปจจุบันกรรมการทุกทานไดเขาอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/
หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

และในป 2559 บริษัทไดจัดหาหลักสูตรเพ่ือใหความรูแกผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงานอยางตอเนื่อง 
ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยบริษัทยังคงสงพนักงานเขาอบรมหลักสูตรการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานดานความรับผิดชอบตอสังคม CSR และ การกํากับดูแลกิจการอยางตอเนื่อง  
 

นโยบายเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บริษัทกําหนดเปนนโยบายอยางเครงครัด ใหมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให

ม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ จึงใหมีการจัดจางผูตรวจสอบภายในภายใตการสอบ

ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทเปนระยะทุกไตรมาส เพ่ือ

ปรับปรุงมาตรการการควบคุมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ และความเสี่ยงท่ีแปรเปลี่ยนไป ดังนั้นเพ่ือใหระบบ

การควบคุมบรรลุเปาหมายจึงกําหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้   

1. ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และควรสรางใหมีการควบคุมภายในข้ึนในงานทุก

ระดับชั้นของบริษัท 

2. กําหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในใหครอบคลุมทุกดานตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

และใหเหมาะสมกับสภาวการณของงานและสภาพแวดลอมตางๆ ของงาน ระดับความเสี่ยง และการบริหาร

ความเสี่ยงของงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. กําหนดให “คณะทํางานบริหารความเส่ียง” รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องประเมินและการบริหารความเสี่ยง การ

ประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนําผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุม

ใหเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และปจจัยความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยผูบริหารระดับสูง และ

ผูบริหารระดับกลางตองใหความรวมมือ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ตองสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ

ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนทราบ 

5. การรายงานทางการเงิน ผูบริหารมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการจัดทํารายงานท่ีมีความถูกตองครบถวน 

เชื่อถือได ทันเวลา ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

6. พนักงานทุกระดับจะตองใหความสําคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการท่ีบริษัท

กําหนดข้ึนอยางเครงครัดและตอเนื่อง  

7. พนักงานทุกคนมีหนาท่ีสนับสนุนการทํางาน และใหขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริงตอหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชีภายนอก   
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การแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงาน ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของ มีชองทางในการรองเรียน การแสดงความเห็นหรือ

ซักถามขอสงสัย และรายงานในกรณีท่ีสงสัยวาจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือรองเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณได

โดยตรงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ สําหรับพนักงานบริษัท หรือ โดยจัดสงคํารองเรียนถึงเลขานุการบริษัท เพ่ือนําเสนอ

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแจงโดยตรงตอกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2559  

1.1 กรรมการอิสระท่ี e-mail 

1)  นายสมโภชน  อินทรานุกูล อีเมลท่ี sompoch@subsrithai.co.th หรือ 

2)  นางจิตรา  ถาวระ อีเมลท่ี chitra_t@subsrithai.co.th  

1.2 เลขานุการบริษัท 

1)  นายปลัญชัย  ประดับพงศ  อีเมลท่ี pilanchai@subsrithai.co.th 

1.3 สงผานไปรษณียถึง 

1)  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ  ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ 

2)  นางจิตรา  ถาวระ  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ 

3)  นายปลัญชัย  ประดับพงศ  เลขานุการบริษัท 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม  

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10310 

2. กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียนและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ เพ่ือเปนแนวทางสูการพัฒนา

และสรางความยั่งยืนใหกับองคกร ดังนี้ 

2.1 ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม 

2.2 ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหนาท่ีสอบสวนขอเท็จจริง 

เพ่ือพิจารณาการรองเรียนและกําหนดมาตรการดําเนินการเพ่ือระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. มาตรการคุมครองผูรองเรียน 

3.1 ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย 

3.2 ผูรับขอรองเรียนจะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของไวเปนความลับ/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยผูรองเรียนจะไดรับความ

คุมครองจากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม เชน การเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน สั่งพักงาน ขมขู 

รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน  

mailto:sompoch@subsrithai.co.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:pilanchai@subsrithai.co.th
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รายการระหวางกัน 
 
 

ในระหวางปท่ีผานมา บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายการระหวางกัน ซ่ึงเปนรายการท่ี

เกิดข้ึนตามปกติธุรกิจของบริษัท ลักษณะของรายการสวนใหญเปนรายการซ้ือขายสินคา คาบริการ เงินกูยืมและเงินใหกูยืม

ระหวางกัน โดยเงินกูยืมจะคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีเกิด

รายการนั้น 

1. รายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2559  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวของกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6  

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

ในการดําเนินธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือขายทางธุรกิจจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการ

ดําเนินธุรกิจมากกวาการท่ีตองพ่ึงพิงบุคคลภายนอก 

3. ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในการทํารายการระหวางกันท่ีมิใชการซ้ือขายหรือใหบริการตามปกติท่ัวไปจะตองไดรับการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหารกอน และหากขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนไมอยูในอํานาจท่ีคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติไดคณะ

กรรมการบริหารจะสรุปมติของท่ีประชุมเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

4. นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

รายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัทยอย เปนรายการตามปกติของธุรกิจท่ัวไป ดังนั้นในอนาคตรายการ

ซ้ือขาย หรือใหบริการตางๆ ระหวางกันจะยังคงมีอยู โดยบริษัทจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ

และราคาท่ีคิดจะตองเปนไปตามราคาตลาด สวนเงินกูยืมหรือเงินใหกูยืมระหวางกันนั้น บริษัทจะกระทําเทาท่ีมีเหตุจําเปน

และเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญเชนกัน 
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวม 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 3,337 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 150 ลานบาท หรือ รอยละ 4.7 เม่ือเทียบกับป

กอน ประกอบดวยรายไดของธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 18 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพ่ิมข้ึน รอยละ 6 

สวนธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปลดลง รอยละ 23 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนาย (EBITDA) จํานวน 343 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 49 ลานบาท หรือ รอยละ 17 (ไมรวมผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยและขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน) เม่ือเทียบกับป 2558 ซ่ึงมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) จํานวน 294 ลานบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 173 ลานบาท ซ่ึงเปนผลจากธุรกิจ

คลังสินคามีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 6 ลานบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มผลกําไรสุทธิ จํานวน 10 ลานบาท และธุรกิจเสื้อผา

สําเร็จรูปมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 177 ลานบาท โดยผลขาดทุนสุทธิ 173 ลานบาท ดังกลาวไดรวมผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและเสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน 62 ลานบาท 

(สุทธิจากภาษีเงินได) ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย จํานวน 

124 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) และผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรงุ 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน จํานวน 21 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) บริษัทยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมเศรษฐกิจของประเทศ

จะไดรับผลกระทบจากภายนอก เชน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน สหภาพ

ยุโรปและประเทศในอาเซียน ในขณะท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐสงผลใหมีอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงรายไดสวนใหญจะเพ่ิมจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากการเปดรานและขยายสาขาเพ่ิม

มากข้ึน รวมท้ังการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ  สวนรายไดของธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือเพ่ิมข้ึนจากปริมาณ

เอกสารท่ีรับฝากมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และมีการปรับราคาคาบริการสําหรับลูกคาบางสวนน  

ผลการดําเนินงาน 

พิจารณาผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2558 จากขอมูลงบการเงินสรุปไดดังนี้ 

1.  สวนของรายได  

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 3,214 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากงวด

เดียวกันของปกอนซ่ึงมีรายไดรวม 3,074 ลานบาท โดยแยกพิจารณาตามกลุมธุรกิจไดดังนี้ 
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ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ มีรายไดจากการใหบริการ 325 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 18 จากงวดเดียวกันของป
กอนท่ีมีรายไดจากการใหบริการ 276 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณเอกสารท่ีรับฝากมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและมีการปรับราคา
คาบริการสําหรับลูกคาบางสวน 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายไดจากการขาย 2,708 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 จากงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีรายได
จากการขาย 2,562 ลานบาท จากการเปดรานและขยายสาขา  

ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป มีรายไดจากการขาย 181 ลานบาท ลดลงรอยละ 23 จากงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีรายไดจาก
การขาย 236 ลานบาท 

2. คาใชจาย 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและการใหบริการรวม 1,414 ลานบาท เทียบกับป 2558 ซ่ึงมีตนทุนขาย
และการใหบริการรวม 1,348 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 66 ลานบาท ตนทุนขายและการใหบริการเพ่ิมข้ึนเนื่องจากรายไดจากการขาย
สินคาและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน  

คาใชจายในการขายและบริหารป 2559 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 1,845 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 38 ลานบาท เม่ือ

เทียบกับป 2558 ซ่ึงมีจํานวน 1,807 ลานบาท จากคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายจากการซ้ือธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่ม และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจ (ในสวนของคาใชจาย

ในการขาย) และจากการเปดรานและขยายสาขา  
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3. ขาดทุนสําหรับป 

ในป 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 173 ลานบาท ขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน 101 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
140.28 เม่ือเทียบกับป 2558 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 72 ลานบาท สาเหตุหลักจากผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและเสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน 78 ลานบาท , ผลกระทบจาก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการดอยคาของสินทรัพยสําหรับธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน 155  
ลานบาท และผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 26  
ลานบาท 

สรุปผลการดําเนินงานแยกตามธุรกิจไดดังนี้ 

- ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ มีรายไดจากการใหบริการรวม 325 ลานบาท มีกําไรตามสวนงานกอนคาใชจาย

ทางการเงินและภาษีเงินได จํานวน 33 ลานบาท (ในจํานวนนี้เปนผลขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 26  

ลานบาท) 

- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายไดจากการขายรวม 2,708 ลานบาท มีผลกําไรตามสวนงานกอนคาใชจายทางการ

เงินและภาษีเงินได จํานวน 77 ลานบาท (ในจํานวนนี้เปนผลจากคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

การรวมธุรกิจ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและ

เสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน 76 ลานบาท) 

- ธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป มีรายไดจากการขายรวม 181 ลานบาท มีผลขาดทุนตามสวนงานกอนคาใชจายทางการเงิน

และภาษีเงินได จํานวน 208 ลานบาท (ในจํานวนนี้เปนผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย จํานวน 155 ลานบาท) 

ฐานะการเงิน 

พิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงของขอมูลในงบการเงินรวมจากดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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1.1 สินทรัพยรวม จํานวน 5,224 ลานบาท ลดลง 273 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.96 เม่ือเทียบกับสินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของการเพ่ิมข้ึนและลดลงท่ีมีสาระสําคัญดังนี้ 

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.31 จากกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 292 ลานบาท จากรายไดจากการขายและรายได
จากการใหบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป 2558 

- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 144 ลานบาท จากการซ้ืออาคาร อุปกรณ และสินทรัพย
ไมมีตัวตน 

- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 169 ลานบาท จากการจายชําระเงินกูระยะยาว
ใหแกสถาบันการเงิน 

- สินคาคงเหลือ ลดลง 20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.72 เนื่องจากระยะเวลาในการขายสินคาเฉลี่ยลดลง
จากการเรงระบายสินคาคงเหลือของธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 

- อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ลดลง 26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.65 จากผลขาดทุนจากการตีราคา
อสังหาริมทรัพย เ พ่ือการลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับ ท่ี  40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

- สินทรัพยไมมีตัวตน ลดลง 210 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.13 จากผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย จํานวน 

155 ลานบาท และจากการบันทึกคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 

1.2 หนี้สินรวม จํานวน 2,991 ลานบาท ลดลง 72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.34 เม่ือเทียบกับหนี้สินรวม ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของการเพ่ิมข้ึนและลดลงท่ีมีสาระสําคัญดังนี้ 

- เงินกูยืมระยะยาว ลดลง 123 ลานบาท จากการชําระคืนเงินกูใหแกสถาบันการเงิน 
- หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ลดลง 51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.48 เนื่องจากในระหวางปมีการ

กลับรายการหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการตั้งดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เพ่ิมข้ึน 77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.62 เนื่องจากระยะเวลาชําระหนี้

เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป 2558  
- เงินปนผลคางจาย เพ่ิมข้ึน 31 ลานบาท 

1.3 สวนของผูถือหุนของบริษัท จํานวน 2,233 ลานบาท ลดลง 201 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.26 เปนผลจาก
ผลขาดทุนสุทธิสําหรับป จํานวน 173 ลานบาท และเงินปนผลจายใหผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 
จํานวน 31 ลานบาท  
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2. คุณภาพของสินทรัพย 

2.1 สินทรัพย  

ป 2559 บริษัทไดจัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยผูประเมินราคา

อิสระโดยใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน) ทําใหเกิดผลขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจํานวน 26.09 ลานบาท 

และจัดใหมีการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยสําหรับธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปในปนี้ (ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย) ผลการประเมินพบวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาทาง

บัญชี บริษัทจึงไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 155 ลานบาท จึงมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยป 2559 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรอยละ (3.30) ลดลงจากป 2558 ท่ีมีอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย รอยละ (1.32) 

2.2 ลูกหนี้การคา 

หากพิจารณาจากงบการเงินรวม จะเห็นวาจํานวนเทาของอัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาเพ่ิมข้ึน

จากป 2558 จํานวน 28.84 เปน 30.35 เทาในป 2559 และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจากเดิมเล็กนอย โดยระยะเวลาเก็บ

หนี้เฉลี่ยในป 2559 และ 2558 เทากับ 12.03 และ 12.66 ตามลําดับ สาเหตุเนื่องมาจากธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมจะมีการ

เรียกเก็บคาแฟรนไซสจากลูกคาตางประเทศ และมีการใหเครดิตกับลูกคาบางรายภายในประเทศ  

3. สภาพคลอง 

3.1 กระแสเงินสด 

ในป 2559 เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 144 ลานบาท ลดลงจากป 2558 ซ่ึงมีจํานวน 405 ลานบาท 

เนื่องจากในป 2559 มีการจายเงินเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย , ซ้ืออาคารและอุปกรณนอยกวาเม่ือเทียบกับป 2558 

3.2 อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลองในป 2559 เปนจํานวน 0.42 เทา ลดลงจากป 2558 ซ่ึงมีจํานวน 0.49 เทา เนื่องจาก

หนี้สินหมุนเวียนของป 2559 เพ่ิมข้ึนมากกวาป 2558 เชน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน , เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

ในหนึ่งป และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ เปนตน 

3.3 แหลงท่ีมาของเงินทุน 

3.3.1 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

เม่ือพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2559 มีอัตราสวน 1.34 สูงกวาใน 

ป 2558 ซ่ึงมีอัตราสวน 1.26 ซ่ึงแสดงถึงจํานวนหนี้สินท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากป 2558 โครงสรางเงินทุนของบริษัทยังคงอยูใน

ขอกําหนดตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืม (Covenant) 
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3.3.2 หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียนในป 2559 จํานวน 1,206 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 138 ลานบาท 

จากป 2558 ซ่ึงมีจํานวน 1,068 ลานบาท จากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินปนผลคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ  

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยแบงเปน 
คาสอบบัญชีสําหรับบริษัท จํานวนเงิน 1,700,000 บาท และคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอย จํานวนเงิน 5,130,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 6,830,000 บาท เพ่ิมข้ึน 7% เม่ือเทียบกับป 2558 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญอยางยิ่งตอหนาท่ี และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ

อยางสมํ่าเสมอ มีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระเพ่ือใหเกิด

ความโปรงใสและเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระเปนผูกํากับดูแลคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตางๆ เพ่ือใหมีความ

ม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ซ่ึงไดรายงานความเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้ในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถใหความ

ม่ันใจอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 
  

……………………………….......... 

(นายสมโภชน อินทรานุกูล) 

ประธานกรรมการบริษัท 

……………………………….......... 

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

และกรรมการผูจัดการ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซ่ึง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมาย

เหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ดวย

เชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ทรัพยศรีไทย 

จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตาม

ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอกําหนดนั้นดวย 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของขาพเจา ซ่ึงไดรวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการ

ตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน

งบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซ่ึงไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการ

แสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้ 

คาความนิยมและเครื่องหมายการคา 

ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 และ 19 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของ

คาความนิยมและเครื่องหมายการคาเปนจํานวน 1,896 ลานบาทและจํานวน 326 ลานบาท ตามลําดับขาพเจาใหความสําคัญ

เรื่องการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมและเครื่องหมายการคาดังกลาว เนื่องจากการประเมินการดอยคาของคาความ

นิยมและเครื่องหมายการคาถือเปนประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญท่ีฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึง

การกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทําใหเกิดความเสี่ยงเก่ียวกับมูลคาคาความ

นิยมและเครื่องหมายการคา  

ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินท่ีฝายบริหารของบริษัทฯ

เลือกใช โดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของสินทรัพย

หรือไม นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับใน

อนาคตจากสินทรัพยท่ีจัดทําโดยฝายบริหารของกลุมบริษัท โดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและ

ภายนอกของกลุมบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมิน

การใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิด

ลดท่ีฝายบริหารของกลุมบริษัทเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกลุมบริษัทและของ

อุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเชี่ยวชาญภายในสํานักงานฯเพ่ือชวยประเมินขอมูลดังกลาวโดยการเทียบเคียงกับแหลงขอมูล

ภายนอกตามฐานความรูและประสบการณในอดีตของผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญตอมูลคาท่ีคาด

วาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลด นอกจากนี้ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินการดอยคาของคา

ความนิยมและเครื่องหมายการคาท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญ 

การรับรูรายไดจากการขาย 

รายไดจากการขายในงบการเงินรวมรวมรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทยอยซ่ึงคิดเปนรอยละ 81 

ของรายไดรวม รายไดดังกลาวเปนรายการบัญชีท่ีสําคัญรายการหนึ่งของกลุมบริษัท เนื่องจากจํานวนท่ีบันทึกในบัญชีสง

ผลกระทบโดยตรงตอผลกําไรขาดทุนของกลุมบริษัทประกอบกับรายการขายมีจํานวนรายการคอนขางมากและบริษัทยอยมี

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพ่ือกระตุนยอดขายอยางตอเนื่องดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการตรวจสอบเก่ียวกับ

มูลคาและระยะในเวลาการรับรูรายไดจากการขายดังกลาว  
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ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทยอยโดยการประเมินและทดสอบระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทยอยท่ีเก่ียวของกับวงจรรายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมา

สุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทยอยออกแบบไว และไดสุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและรับเงินท่ี

เกิดข้ึนในระหวางปรวมถึงวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มแบบแยกยอย เพ่ือ

ตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีทําผานใบสําคัญ

ท่ัวไป 

ขอมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงาน

ของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อม่ัน

ในรูปแบบใดๆ ตอขอมูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนนั้นมีความ

ขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดง

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือใหมีการดําเนินการแกไข

ท่ีเหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องการ

เปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชสีําหรับกิจการท่ีดําเนินงาน

ตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการ

รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

1. ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยง

เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ี

เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ

ละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

2. ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกลุมบริษัท 

3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา 

4. สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจ

เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หาก

ขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี

ของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจา

จะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัท

ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 
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5. ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอดจน

ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  

6. รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอ

ความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับ

ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงขาพเจาเชื่อวามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมให

ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงาน

ของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะ

เกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณได

อยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

ผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวศิริรัตน ศรีเจริญทรัพย 

  ศิริรัตน ศรีเจริญทรัพย 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 

                            บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

                      กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2560 
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งบการเงินรวม 
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 
 

2558 
 

2559 
 

2558 

สินทรัพย 
  

       
สินทรัพยหมุนเวียน 

 

       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 

 
100,445,239   121,465,037   9,668,953   10,754,595  

เงินลงทุนชั่วคราว 
 

12,210,874   8,134,180   -   -  

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น 8 
 

113,039,904   103,040,902   44,918,978   42,584,957  

เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 6, 13.2 -   -   128,808,410   -  

สินคาคงเหลือ 9 
 

204,347,934   223,875,657   -   -  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 

77,051,054   61,808,435   47,911,360   36,196,949  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 507,095,005   518,324,211   231,307,701   89,536,501  

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 

       
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 10 

 
3,016,110   3,020,848   -   -  

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 11 
 

118,695,000   114,390,000   118,695,000   114,390,000  

เงินลงทุนในบริษัทรวม 12.1 
 

230,781,085   237,974,647   220,275,000   225,000,000  

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 
 

-   -   1,490,885,688   1,489,885,888  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14 
 

366,351,298   392,444,922   366,351,298   392,444,922  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 15 
 

999,759,134   1,015,634,255   519,946,966   532,475,429  

คาความนิยม 17 
 

1,896,039,395   1,896,039,395   -   -  

สิทธิการเชา 18 
 

73,398,662   86,554,277   17,031,264   18,923,627  

สินทรัพยไมมีตัวตน 17, 19 886,297,983   1,095,939,607   1,299,480   2,124,954  

เงินมัดจําคาเชา  

 
129,768,464   124,792,030   31,500,000   31,500,000  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 28.4 11,942,076   10,642,518   3,196,533   4,888,322  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 365,280   359,862   365,280   359,862  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 4,716,414,487  

 

4,977,792,361   2,769,546,509  

 

2,811,993,004  

รวมสินทรัพย 
  

5,223,509,492  5,496,116,572   3,000,854,210  2,901,529,505             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 
 

2558 
 

2559 
 

2558 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
 

 

       

หน้ีสินหมุนเวียน 

  

       

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 20 

 

408,800,000   445,000,000   384,000,000   410,000,000  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 21 

 

515,225,458   438,037,717   91,563,405   88,642,853  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระ        

   ภายในหนึ่งป 22 

 

173,333,615   123,688,209   -   -  

ภาษีเงินไดคางจาย  

 

11,540,021   12,608,411   -   -  

เงินปนผลคางจาย 13.2 

 

31,536,960   -   -   -  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

 

65,615,219   48,448,619   9,642,861   8,527,409  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  

 

1,206,051,273   1,067,782,956   485,206,266   507,170,262  

หน้ีสินไมหมุนเวียน  

 

       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด 

 

       

   ชาํระภายในหนึ่งป 22 

 

871,754,810   1,045,230,100   -   -  

หุนกูระยะยาว 23 

 

499,052,635   498,190,982   499,052,635   498,190,982  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 28.4 

 

330,371,766   381,830,361   125,577,621   130,243,579  

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 24 

 

51,987,654   51,200,946   11,092,653   14,651,540  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  

 

31,642,833   18,287,795   5,000,000   5,000,000  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  

 

1,784,809,698   1,994,740,184   640,722,909   648,086,101  

รวมหน้ีสิน   

 

2,990,860,971   3,062,523,140   1,125,929,175   1,155,256,363    
 

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

        

 

  



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

99 | P a g e  
 

 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 
 

2558 
 

2559 
 

2558 

สวนของผูถือหุน 

  

       

ทุนเรือนหุน  25 

 

       

   ทุนจดทะเบียน  

 

       

      หุนสามัญ 640,393,352 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

 

       

         (2558: หุนสามัญ 546,219,257 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

 

640,393,352   546,219,257   640,393,352   546,219,257  

   ทุนออกจาํหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  

  

       

      หุนสามัญ 414,371,348 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

  

       

         (2558: หุนสามัญ 376,701,973 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

 

414,371,348   376,701,973   414,371,348   376,701,973  

สวนเกินมูลคาหุน  

 

       

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  

 

337,773,202   337,773,202   337,773,202   337,773,202  

   สวนเกินทุนหุนสามัญซ้ือคืน  

 

37,006,907   37,006,907   37,006,907   37,006,907  
สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทยอย 13.1 

 

294,766,438   291,396,559   -   -  

กําไรสะสม   

 

       

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 26 

 

41,224,612   35,003,009   41,224,612   35,003,009  

   ยังไมไดจัดสรร  

 

547,388,221   735,052,415   841,432,171   765,077,443  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  

 

203,116,795   194,710,608   203,116,795   194,710,608  

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  

 

1,875,647,523   2,007,644,673   1,874,925,035   1,746,273,142  

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย  

 

357,000,998   425,948,759   -   -  

รวมสวนของผูถือหุน  

 

2,232,648,521   2,433,593,432   1,874,925,035   1,746,273,142  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  

 

5,223,509,492   5,496,116,572   3,000,854,210   2,901,529,505      

-     -     -   -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

 
หมายเหต ุ

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2559 

 
2558 

 
2559 

 
2558 

กําไรขาดทุน:   
 

       
รายได   

 
       

รายไดจากการขาย  
 

2,889,141,956  2,797,446,917  -   -  
รายไดจากการใหบรกิาร  

 
324,678,526  276,039,042  318,825,102  272,854,709 

รายไดอื่น   
 

       
   เงินปนผลรับ  

 
8,384,910   7,503,000   145,133,570   23,253,000  

   ดอกเบ้ียรับ   
 

1,201,382   784,635   693,021   345,811  
   อืน่ๆ   

 
113,959,370   105,803,555   11,946,154   14,491,737  

รวมรายได   
 

3,337,366,144   3,187,577,149   476,597,847   310,945,257  

คาใชจาย   
 

       
ตนทนุขาย   

 
1,175,345,725  1,115,864,815  -   -  

ตนทนุการใหบริการ  
 

239,044,584   231,762,592   236,001,473   231,700,925  
คาใชจายในการขาย  

 
1,488,589,574   1,445,588,354   -   -  

คาใชจายในการบริหาร  
 

356,609,287   361,988,695   51,588,511   66,517,885  
ขาดทนุจากการตีราคาอสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทุน 14 

 
26,093,624   -   26,093,624   -  

ขาดทนุจากการดอยคาของสินทรัพย 19 
 

154,931,354   -   -   -  

รวมคาใชจาย   
 

3,440,614,148   3,155,204,456   313,683,608   298,218,810  

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   
 

       
   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได  

 
(103,248,004)  32,372,693   162,914,239   12,726,447  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12.2 
 

5,471,689   15,709,883   -   -  

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได  
 

(97,776,315)  48,082,576   162,914,239   12,726,447  
คาใชจายทางการเงิน  

 
(99,816,516)  (108,572,251)  (43,557,891)  (45,614,734) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได  
 

(197,592,831)  (60,489,675)  119,356,348   (32,888,287) 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 28.1 

 
24,965,051   (11,976,199)  5,075,716   579,360  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป  
 

(172,627,780)  (72,465,874)  124,432,064   (32,308,927) 

   
 

       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:  

 
       

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง  
 

       
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย  

 
4,305,000   (4,920,000)  4,305,000   (4,920,000) 

ผลกระทบของภาษีเงินได 28.2 
 

(861,000)  984,000   (861,000)  984,000  

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง - สุทธจิากภาษีเงินได 
 

3,444,000   (3,936,000)  3,444,000   (3,936,000) 

          
รายการที่จะไมถูกบันทกึในสวนของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง  

 
       

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกนัภัย  
 

-   194,611   -   (137,096) 
ผลกําไรจากการตรีาคาที่ดนิ  

 
6,202,734   -   6,202,734   -  

ผลกระทบของภาษีเงินได 28.2 
 

(1,240,547) 

 

(94,564) 

 

(1,240,547) 

 

27,419  

รายการที่จะไมถูกบันทกึในสวนของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได 4,962,187  100,047  4,962,187  (109,677) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับป 
  

8,406,187   (3,835,953) 8,406,187  (4,045,677) 

  
  

       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

  
(164,221,593)  (76,301,827)  132,838,251   (36,354,604) 

  
  

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

 
หมายเหตุ 

 

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2559 
 

2558 
 

2559 
 

2558 

การแบงปนกําไร (ขาดทนุ):          

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   (139,586,858)  (63,989,938)  124,432,064   (32,308,927) 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย   (33,040,922)  (8,475,936)     

    (172,627,780)  (72,465,874)     

           

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:          

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   (131,180,671)  (67,867,144)  132,838,251   (36,354,604) 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย   (33,040,922)  (8,434,683)     

    (164,221,593)  (76,301,827)     

           

กําไรตอหุน   30    (ปรับปรุงใหม)     (ปรับปรุงใหม)  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน          

   สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   (0.34)  (0.15)  0.30   (0.08) 

           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้            
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม 

 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  
   

             
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

    

             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

       

       
สวนเกินทุนจาก 

 
กําไรสะสม 

 
กําไร (ขาดทุน) จาก 

   
รวม 

 
 รวม   สวนของผูมีสวนไดเสีย  

  

 
ทุนเรือนหุน 

 
สวนเกิน 

 
สวนเกินมูลคา 

 
การเปลี่ยนแปลงสัดสวน 

 
จัดสรรแลว -  

   
การวัดมูลคาเงินลงทุน สวนเกินทุน 

 
องคประกอบอื่น 

 
 สวนของผูถือหุน  

 
 ท่ีไมมีอํานาจควบคุม  

 
 รวม   

ท่ีออกและชําระแลว 
 

มูลคาหุนสามัญ 
 

หุนสามัญซื้อคืน 
 

การถือหุนในบริษัทยอย 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ยังไมไดจัดสรร 
 

ในหลักทรัพยเผื่อขาย 
 

จากการตีราคาท่ีดิน 
 

ของสวนของผูถือหุน 
 

 ของบริษัทฯ  
 

 ของบริษัทยอย  
 

 สวนของผูถือหุน  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 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  

ขาดทุนสําหรับป -   -   -   -   -   (63,989,938)  -   -   -   (63,989,938)  (8,475,936)  (72,465,874) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  -   -   -   -   -   58,794   (3,936,000)  -   (3,936,000)  (3,877,206)  41,253   (3,835,953) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -   -   -   -   -   (63,931,144)  (3,936,000)  -   (3,936,000)  (67,867,144)  (8,434,683)  (76,301,827) 

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 13.3) -   -   -    (93,158,488)  -   -   -   -   -   (93,158,488)  (115,970,279)  (209,128,767) 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29) -   -   -   -   -   (10,464,797)  -   -   -   (10,464,797)  -   (10,464,797) 

หุนปนผลจาย (หมายเหตุ 29) 94,174,770   -   -   -   -   (94,174,770)  -   -   -   -   -   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 376,701,973   337,773,202   37,006,907   291,396,559   35,003,009   735,052,415   (6,888,000)  201,598,608   194,710,608   2,007,644,673   425,948,759   2,433,593,432  

                       -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 376,701,973   337,773,202   37,006,907   291,396,559   35,003,009   735,052,415   (6,888,000)  201,598,608   194,710,608   2,007,644,673   425,948,759   2,433,593,432  

ขาดทุนสําหรับป -   -   -   -   -   (139,586,858)  -   -   -   (139,586,858)  (33,040,922)  (172,627,780) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  -   -   -   -   -   -   3,444,000   4,962,187   8,406,187   8,406,187   -   8,406,187  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -   -   -   -   -   (139,586,858)  3,444,000   4,962,187   8,406,187   (131,180,671)  (33,040,922)  (164,221,593) 

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 13.1) -   -   -   3,369,879   -   -   -   -   -   3,369,879   (4,369,879)  (1,000,000) 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29) -   -   -   -   -    (4,186,358)  -   -   -   (4,186,358)  -   (4,186,358) 

หุนปนผลจาย (หมายเหตุ 29) 37,669,375   -   -   -   -   (37,669,375)  -   -   -   -   -   -  

โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรไปสํารองตามกฎหมาย -   -   -   -   6,221,603    (6,221,603)  -   -   -   -   -   -  

เงินปนผลจายใหผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม                        
   ของบริษัทยอย (หมายเหตุ 13.2) -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (31,536,960)  (31,536,960) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 414,371,348   337,773,202   37,006,907   294,766,438   41,224,612   547,388,221    (3,444,000)  206,560,795   203,116,795   1,875,647,523   357,000,998   2,232,648,521  

           -         -     -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี                       
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

(หนวย: บาท)   
งบการเงินเฉพาะกิจการ             

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
  

            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

    

        
กําไรสะสม 

 
กําไร (ขาดทุน) จาก 

   
รวม 

  

  
ทุนเรือนหุน 

 
สวนเกิน 

 
สวนเกินมูลคา 

 
จัดสรรแลว -  

   
การวัดมูลคาเงินลงทุน 

 
สวนเกินทุน 

 
องคประกอบอื่น 

 
รวมสวน   

ที่ออกและชําระแลว 
 

มูลคาหุนสามัญ 
 

หุนสามัญซ้ือคืน 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ยังไมไดจัดสรร 
 

ในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
 

จากการตีราคาที่ดิน 
 

ของสวนของผูถือหุน 
 

ของผูถือหุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  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  

ขาดทุนสําหรับป  -   -   -   -   (32,308,927)  -   -   -   (32,308,927) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป   -   -   -   -   (109,677)  (3,936,000)  -   (3,936,000)  (4,045,677) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -   -   -   -   (32,418,604)  (3,936,000)  -   (3,936,000)  (36,354,604) 
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)  -   -   -   -   (10,464,797)  -   -   -   (10,464,797) 
หุนปนผลจาย (หมายเหตุ 29)  94,174,770   -   -   -   (94,174,770)  -   -   -   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558  376,701,973   337,773,202   37,006,907   35,003,009   765,077,443   (6,888,000)  201,598,608   194,710,608   1,746,273,142  

                  -  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  376,701,973   337,773,202   37,006,907   35,003,009   765,077,443   (6,888,000)  201,598,608   194,710,608   1,746,273,142  

กําไรสําหรับป  -   -   -   -   124,432,064   -   -   -   124,432,064  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป   -   -   -   -   -   3,444,000   4,962,187   8,406,187   8,406,187  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -   -   -   -   124,432,064   3,444,000   4,962,187   8,406,187   132,838,251  
โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรไปสํารองตามกฎหมาย  -   -   -   6,221,603   (6,221,603)  -   -   -   -  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 29)  -   -   -   -   (4,186,358)  -   -   -   (4,186,358) 
หุนปนผลจาย (หมายเหตุ 29)  37,669,375   -   -   -   (37,669,375)  -   -   -   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559  414,371,348   337,773,202   37,006,907   41,224,612   841,432,171   (3,444,000)  206,560,795   203,116,795   1,874,925,035  

                  -  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)     
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ     

2559  2558 2559  2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
         

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี 
  

(197,592,831)  (60,489,675)  119,356,348   (32,888,287) 

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 
  

       
      จากกิจกรรมดําเนนิงาน 

  

       
   หนี้สูญและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 

  
(288,420)  874,019    (288,420)  874,019  

   กลับรายการคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 
 

(710,460)  (7,697,664)  -   -  

   คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนาย 
  

259,934,820   246,387,062   26,967,046   25,709,850  

   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนาย/ตัดจําหนายสินทรัพย 
 

12,817,069   9,425,858   2,308   (945,652) 

   ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ 
 

26,093,624   -   26,093,624   -  

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 
  

154,931,354   -   -   -  

   คาใชจายหุนกูรอตัดบัญชีตดัจาย 
  

861,652   979,756   861,652   979,756  

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวม 
  

(5,471,689)  (15,709,883)  -   -  

   คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
  

10,017,189   13,932,987   1,421,313   6,552,383  

   รายไดเงินปนผล 
  

(8,384,910)  (7,503,000)  (145,133,570)  (23,253,000) 

   ดอกเบ้ียจาย  

  
99,816,516   107,572,251   43,557,891   44,614,734  

   ดอกเบ้ียรับ  

  
(1,201,382) 

 

(784,635)  (693,021) 

 

(345,811) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 350,822,532 286,987,076   72,145,171  21,297,992  

สินทรัพยดําเนนิงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 
  

       
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 

  
(9,710,582)  8,909,237   (1,388,820)  12,839,622  

   สินคาคงเหลือ 
  

20,238,183   5,072,024   -   -  

   สินทรัพยหมนุเวียนอื่น 
  

976,272   (5,126,284)  (1,034,546)  (2,823,979) 

   สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น 
  

(4,981,852)  (4,776,312)  (5,418)  748,636  

หนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
  

       
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ 

  
63,000,580   2,670,178   5,298,939   32,910  

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
  

(9,230,481)  (8,269,849)  (4,980,200)  (669,000) 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  

15,579,202   10,852,027   1,115,452   (639,748) 

   หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ 
  

12,193,384   6,135,727   -   5,000,000  

เงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 
  

438,887,238   302,453,824   71,150,578   35,786,433  

   จายดอกเบ้ีย  

  
(99,861,994)  (104,731,040)  (43,569,455)  (41,756,991) 

   จายภาษีเงินได 
  

(46,521,712)  (53,995,283)  (10,679,864)  (16,915,855) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 
  

292,503,532   143,727,501   16,901,259   (22,886,413) 

  

  

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

       
 

  



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

105 | P a g e  

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
งบกระแสเงนิสด (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

          
(หนวย: บาท)     

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ     
2559 

 
2558 

 
2559 

 
2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
         

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมขึน้) ลดลง 
  

(4,076,694)  (4,071,526)  -   2,354  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง 
  

4,738   567,470   -   -  

เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษัทยอย 
  

(999,800)  (209,128,767)  (999,800)  (209,128,767) 

เงินสดรับจากการลดทนุของบริษัทรวม 
  

4,725,000   -   4,725,000   -  

ซ้ืออาคารและอุปกรณ 
  

(148,959,398)  (203,593,330)  (7,796,467)  (39,612,113) 

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
  

1,391,045   3,292,685   935   2,449,194  

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 
  

(12,692,800)  (10,029,688)  (91,612)  (41,367) 

ซ้ือสิทธกิารเชา 
  

(645,600)  (6,600,000)  -   -  

เงินปนผลรับ  

  
16,325,160   23,253,000   16,325,160   23,253,000  

รับดอกเบ้ีย  

  
540,966   795,973   36,241   345,811  

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กจิกรรมลงทุน 
  

(144,387,383)  (405,514,183)  12,199,457   (222,731,888) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
  

       
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

  
(36,200,000)  276,000,000   (26,000,000)  241,000,000  

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  

(123,829,884)  (79,123,238)  -   -  

เงินสดรับจากหุนกูระยะยาว 
  

-   500,000,000   -   500,000,000  

จายชําระหุนกูระยะยาว 
  

-   (490,000,000)  -   (490,000,000) 

ตนทนุการทํารายการของการออกหุนกู 
  

-   (2,600,000)  -   (2,600,000) 

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
  

(4,919,705)  (2,078,087)  -   -  

เงินปนผลจาย 
  

(4,186,358)  (10,464,797)  (4,186,358)  (10,464,797) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 
  

(169,135,947)  191,733,878   (30,186,358)  237,935,203  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสทุธิ 
  

(21,019,798)  (70,052,804)  (1,085,642)  (7,683,098) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 
  

121,465,037   191,517,841   10,754,595   18,437,693  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 
  

100,445,239   121,465,037   9,668,953   10,754,595  

  

  
-     -   -   -  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 
  

       
รายการที่มิใชเงินสด 

  

       
   เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพย 

  
36,397,486   22,164,847   164,813   2,531,637  

   ซ้ือสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 
  

7,668,758   7,328,323   -   -  

   เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกนั 
  

-   -   128,808,410   -  

  

  

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการใหเชาคลังสินคา รับฝากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส บริการทาเทียบเรือ โดยมีท่ี

อยูตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และมี

คลังสินคา คลังเอกสารและทาเทียบเรืออยูท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเ งินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุร กิจการคาลงวัน ท่ี 

28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้

เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดต้ังขึ้นในประเทศ อัตรารอยละของการถือหุน 

   2559 2558 

   รอยละ รอยละ 

บริษัทยอยทีบ่ริษัทฯถือหุนโดยตรง     

บริษัท เอส เอส ท ีคลังสินคา จํากัด คลังสินคา ไทย 100 80 

บริษัท มัดแมน จาํกัด (มหาชน) ลงทุนในหุนของบริษัทอื่น ไทย 80 80 

บริษัทยอยทีบ่ริษัทฯถือหุนโดยออม     

   ถือหุนโดยบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน)     

      บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 

      บริษัท เอบีพ ีคาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 

      บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 

      บริษัท โกลเดน กูรเมต จํากัด เลิกบริษัทในระหวางป 2559 ไทย - 100 

      บริษัท เกรฮาวด จาํกัด ผลิตและจําหนายเส้ือผา

สําเร็จรูป และเคร่ืองหนัง 

ไทย 100 100 

      บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด กิจการรานอาหาร ไทย 100 100 

   ถือหุนโดยบริษัท เกรฮาวด คาเฟ จาํกัด     

      GHC CAFE (UK) Co., Ltd. ยังไมเร่ิมดําเนินงาน สหราชอาณาจกัร 100 - 
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ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือ

มีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจ

ในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออก

จากงบการเงินรวมนี้แลว 

ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของ

บริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวน

ของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 บริษัทฯได

ซ้ือหุนสามัญของบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 9,998 หุน ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือ

หุนใน บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด เพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 80 เปนรอยละ 100 

ซ) เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2559 บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด (บริษัทยอยท่ีถือหุนโดยบริษัท มัดแมน 

จํากัด (มหาชน)) ไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ใน GHC CAFE (UK) Company Limited ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึน

ใหมในประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000 ปอนด ธุรกิจหลักของบริษัทดังกลาวคือการ

จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ในระหวางปปจจุบัน บริษัทดังกลาวยังไมเริ่มดําเนินงาน 

ฌ) เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โกลเดน กูรเมต จํากัด (บริษัท

ยอยท่ีถือหุนโดย บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน)) ไดมีมติพิเศษเพ่ืออนุมัติใหเลิกบริษัท โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียน

เลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 และไดชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 

2559 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธีราคา

ทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 

2558) และฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ

ปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ

เปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท

ฯและบริษัทยอย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคต 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจํานวนหลาย

ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน  

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

หลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ กําหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเ งินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในการรวมคา และเงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีสวนไดเสียได 

ตามท่ีอธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ท้ังนี้ 

กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน

ดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุงรายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง 

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ี

เริ่มนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

  



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

109 | P a g e  

 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

4.1 การรับรูรายได 

ขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปน

เจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดคาบริการ 

รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี

ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจาก

ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุน

คํานวณโดยใชวิธีเขากอนออกกอน ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังคาโสหุย

โรงงานดวย 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน

เม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด

คํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี

ราคาทุน 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะ

ถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บริษัทฯวัดมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ 

หลังจากนั้น บริษัทฯจะวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ี

เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุนในปท่ี

เกิดข้ึน 

บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม

และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู

จํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในสวนของผูถือหุน ท้ังนี้บริษัทฯจะจัดใหมีการประเมิน

ราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพ่ือมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคา

ยุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณดังนี้  

อาคารคลังสินคาและทาเทียบเรือ - 30 ป 

อาคารโรงงาน  - 7 - 20 ป 

อาคารสํานักงาน - 10, 20 ป 

สวนปรับปรุงอาคารคลังสินคาและทาเทียบเรือ - 5,  10 ป 

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน - 5 - 10 ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ - 3 - 10 ป 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน - 3 - 5 ป 

ยานพาหนะ  - 5 ป 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเสื่อมราคาท่ีคํานวณไดขางตนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือ

คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุน

จากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนัน้ออก

จากบัญช ี

4.8 ตนทุนการกูยืม 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานใน 

การแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพ

พรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืม

ประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

4.9 คาความนิยม  

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจ

สวนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาสูงกวาตนทุนการ

รวมธุรกิจ บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสวนท่ีสูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) และจะ

ทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดข้ึน 
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เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึน

จากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) ท่ีคาด

วาจะไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิด 

เงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดต่ํากวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯและ

บริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถกลับ

บัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

4.10 สิทธิการเชา 

สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คา

ตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชา 

คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจตาม

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอ่ืน บริษัทฯและบริษัทยอย

จะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดง

มูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ

ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอ

บงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด

จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไร

หรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีประมาณอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้    

  อายุการใหประโยชน 

เครื่องหมายการคา - 40 ป 

แฟรนไชส - 7 - 20 ป 

ซอฟทแวรคอมพิวเตอร - 3 - 5 ป 
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บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบ

แนนอนแตจะใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุกปท้ังในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสด บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไม

ทราบแนนอน 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ

พนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.13 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอน

ไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพัน

ตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไร

หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใช

งานของสินทรัพยท่ีเชา 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมได

โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวน

ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

4.14 เงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

  



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

114 | P a g e  

 

4.15 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา 

และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน

เปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่า

กวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้ มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ

สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ

และบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปน

มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม

ระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหัก

ตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึง

สะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการ

จําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวนใน

กรณีท่ีดินท่ีใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการ

ดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว 

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ

การท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปน

หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกกลับ

รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้นแสดง

ดวยราคาท่ีตีใหม การกลับรายการสวนท่ีเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม 

4.16 ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการ

สะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียนเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ี

พนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน

คาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปน

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช

วิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญอิสระไดทํา

การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.17 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจาก

เหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ

ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

4.18 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเก่ียวของนั้น โดยใช

อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุก

รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทาง

ภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและ

บริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใช

ประโยชน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

4.19 การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจาย

เพ่ือโอนหนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมในตลาด) 

ณ วันท่ีวัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคา

เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมิน

มูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ี

จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด  

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบ

การเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ

ทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ

ข้ึน  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการ

ระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัด

มูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวน

เงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจาก

จํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคาง

และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาคงเหลือ 

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินท่ีคาดวาจะ

ไดรับจากสินคาคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือตนทุนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา

จะเกิดข้ึนจากสินคาเสื่อมสภาพ โดยคํานึงถึงประสบการณการขายในอดีตและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บริษัทฯแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระและรับรู

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรือขาดทุน ผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชวิธีพิจารณาจากรายได เนื่องจากไมมีราคาในตลาดท่ีสามารถใชเทียบเคียงได ขอ

สมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดอธิบายไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 14 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคา

คงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

บริษัทฯแสดงมูลคาของท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงราคาท่ีตีใหมนี้ไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธี

เทียบเคียงราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ 
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นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ 
ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับ
สินทรัพยนั้น 

คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการ
ดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยหรือ
หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้นๆ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

รายไดคาบรหิารจดัการ - - 13,129 14,213 อัตราตามสญัญาตางตอบแทน 

เงินปนผลรับ - - 128,808 - อัตราตามท่ีประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

คาเชาอาคารโกดังจาย (หมายเหต ุ34.2)  49,400 49,400 49,400 49,400 อัตราตามสญัญา 

เงินปนผลรับ - - 7,940 15,750 อัตราตามท่ีประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      

คาเชาอาคารโกดังจาย (หมายเหต ุ34.2) 65,400 65,400 65,400 65,400 อัตราตามสญัญา 

คาเชาจาย 6,414 4,923 - - อัตราตามสญัญา 

เงินปนผลรับ 8,385 7,503 8,385 7,503 อัตราตามท่ีประกาศจาย 

เงินปนผลจาย 14,957 - - - อัตราตามท่ีประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับกรรมการ พนักงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน    

ซื้อเงินลงทุน 1,000 - 1,000 - ราคาทุน 

เงินปนผลจาย 12,802 - - - อัตราตามท่ีประกาศจาย 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี

รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)     

บริษัทยอย - - 640 620 

เงินปนผลคางรับ - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - 128,808 - 

เงินมัดจําคาเชา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 32,500 32,500 31,500 31,500 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 21)     

บริษัทรวม 24,700 24,700 24,700 24,700 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 37,364 34,981 37,364 34,981 

 62,064 59,681 62,064 59,681 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 21)     

บริษัทยอย - - 6,042 6,042 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 2,510 466 - - 

 2,510 466 6,042 6,042 

เงินปนผลคางจาย - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 14,957 - - - 

กรรมการ พนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 12,802 - - - 

 27,759 - - - 

สัญญาตางตอบแทน 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาตางตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 

(บริษัทยอย) เพ่ือใหเชาพ้ืนท่ีคลังสินคาและใหบริการบริหารสต็อกสินคาพรอมท้ังบริการท่ีเก่ียวของอ่ืน โดยคิด

คาตอบแทนเปนจํานวนเทากับรอยละ 80 ของรายไดคารับฝากสินคาของบริษัทยอยดังกลาว โดยสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2558 ซ่ึงเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558 บริษัทฯไดลงนามตออายุสัญญาดังกลาวออกไปอีกเปนระยะเวลา 

3 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน

พนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนระยะสั้น 112,891 115,119 22,776 27,709 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 4,457 7,867 340 4,000 

รวม 117,348 122,986 23,116 31,709 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเก่ียวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 34.5 (ก) และ 34.5 (ข) 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินสด 19,323 19,243 1,229 1,121 

เงินฝากธนาคาร 81,122 102,222 8,440 9,634 

รวม 100,445 121,465 9,669 10,755 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 ถึง 

0.63 ตอป (2558: รอยละ 0.10 ถึง 0.65 ตอป) 
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

อายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     

   ยังไมถึงกําหนดชําระ - - 638 584 

   คางชําระ     

    ไมเกิน 3 เดือน  - - 2 36 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 640 620 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     

อายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 82,215 71,662 22,574 20,795 

   คางชําระ     

    ไมเกิน 3 เดือน  23,492 25,424 15,579 17,130 

    3 - 6 เดือน 4,316 2,597 4,287 2,550 

    6 - 12 เดือน 1,171 827 1,121 777 

    มากกวา 12 เดือน 6,067 6,775 584 1,113 

รวม 117,261 107,285 44,145 42,365 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,068) (6,678) (585) (1,180) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน,สุทธิ 111,193 100,607 43,560 41,185 
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 111,193 100,607 44,200 41,805 

ลูกหนี้อ่ืน     

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 1,847 2,434 719 780 

รวมลูกหนี้อ่ืน 1,847 2,434 719 780 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 113,040 103,041 44,919 42,585 

 

  



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

122 | P a g e  

 

9. สินคาคงเหลือ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุ            

ใหเปนมูลคาสุทธทิี่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินคาสําเร็จรูป 97,332 105,106 (3,925) (2,825) 93,407 102,281 

งานระหวางทาํ 2,043 5,228 - - 2,043 5,228 

วัตถุดิบ 86,033 100,214 (5,627) (7,438) 80,406 92,776 

ภาชนะบรรจุและหีบหอ 14,899 12,442 - - 14,899 12,442 

สินคาระหวางทาง 723 435 - - 723 435 

อ่ืน ๆ 12,870 10,714 - - 12,870 10,714 

รวม 213,900 234,139 (9,552) (10,263) 204,348 223,876 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยมีการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวน 0.7 ลานบาท 

(2558: จํานวน 8 ลานบาท) โดยนําไปหักจากมูลคาของสินคาคงเหลือท่ีรับรูเปนคาใชจายในระหวางป 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทยอยไดนําไปวางเปนประกันหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารใน

นามของบริษัทยอย 

11. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายคือ เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ 

(“กองทุนรวมฯ”) ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหจด

ทะเบียนจัดตั้งเปนกองทุนรวมเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 

บริษัทฯไดซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯจํานวน 12.3 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท คิดเปนมูลคาเงิน

ลงทุนจํานวน 123 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 15 ของมูลคากองทุนรวมฯท้ังหมด  
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มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงไดดังนี้ 

        (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

ราคาทุน 123,000 123,000 

หัก: การปรับมูลคาหลักทรัพยเผื่อขาย (4,305) (8,610) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  118,695 114,390 

บริษัทฯไดนําหนวยลงทุนในกองทุนรวม อสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจท้ังหมด ไปจํานําไวกับ

สถาบันการเงินแหงหนึ่งเพ่ือคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินนั้น 

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทรวม คือ เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“กองทุนรวมฯ”) ซ่ึงไดรับ

การอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหจดทะเบียนจัดต้ังเปนกองทุนรวมเม่ือ

วันท่ี 29 เมษายน 2554 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

กองทุนรวม ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน 

มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย ราคาทุน 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (รอยละ) (รอยละ)     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ทรัพยศรีไทย 

ระดมเงินไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย 
โดยการซ้ือและจัดหา
ผลประโยชนจากการใหเชา
อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

ไทย 33.33 33.33 230,781 237,975 220,275 225,000 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทรวมไดลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยลดมูลคาหนวยลงทุนลงในอัตรา

หนวยลงทุนละ 0.21 บาท และไดจายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนดังกลาวใหแกบริษัทฯ จํานวน 4.7 ลาน

บาท เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2559 
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12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู 

เงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กองทุนรวม 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 

ในบริษัทรวมในระหวางป 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 

ในระหวางป 

 2559 2558 2559 2558 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย 5,472 15,710 7,940 15,750 

12.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนฯ 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทยซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คือจํานวน 200 ลานบาท (2558: จํานวน 209 ลานบาท) 

12.4 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 

    (หนวย: ลานบาท) 

กองทุนรวม 

ทุนเรียกชําระ 

ณ วันท่ี                       

31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

หน้ีสินรวม 

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

รายไดรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

กําไรสําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ทรัพยศรีไทย 

 

661 

 

675 

 

695 

 

716 

 

3 

 

3 

 

49 

 

54 

 

16 

 

47 
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13. เงินลงทุนในบรษัิทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน 

มูลคาตามบัญชี               

ตามวิธีราคาทุน 

เงินปนผลที่บริษัทฯ                

รับระหวางป 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัท เอส เอส ท ีคลังสินคา จํากัด 5,000 5,000 100 80 5,000 4,000 - - 

บริษัท มัดแมน จาํกัด (มหาชน) 

  (เดิมชื่อ “บริษัท มัดแมน จํากัด”) 843,923 843,923 80 80 1,485,886 1,485,886 128,808 - 

รวม     1,490,886 1,489,886 128,808 - 

13.1 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหซ้ือหุนของ

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด (บริษัทยอย) เพ่ิมเติมจากกรรมการของบริษัทฯ และเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 

2559 บริษัทฯไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด จํานวน 9,998 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท 

รวมเปนมูลคาประมาณ 1 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนใน บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด เพ่ิมข้ึน

จากเดิมรอยละ 80 เปนรอยละ 100 บริษัทฯจึงไดบันทึกผลตางจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนดังกลาวจํานวน 3 ลาน

บาทไวในสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย ซ่ึงแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวน

ของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

13.2 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) 

มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.19 บาท รวมเปนเงินจํานวน 160 ลานบาท ซ่ึง

ประกอบดวยเงินปนผลจายใหแกบริษัทฯจํานวน 129 ลานบาท และเงินปนผลจายใหแกผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอยจํานวน 30 ลานบาท โดยบริษัทยอยไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนแลว เม่ือวันท่ี 13 

มกราคม 2560 

13.3 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหซ้ือหุนของบริษัท มัดแมน 

จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) เพ่ิมเติมจากผูถือหุนเดิมของกลุมบริษัทเกรฮาวด ตอมา เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2558 บริษัท

ฯไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) จํานวน 449,821 หุน ในราคาหุนละ 464.92 บาท รวมเปน

มูลคา 209 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนใน บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) เพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 75 

เปนรอยละ 80 บริษัทฯจึงไดบันทึกผลตางจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนดังกลาวจํานวน 93 ลานบาทไวในสวนเกิน

ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย ซ่ึงแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนในงบ

แสดงฐานะการเงินรวม  



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

126 | P a g e  

 

13.4 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําใบหุนบางสวนของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และใบหุนท้ังหมดของ

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด ไปจํานําไวกับสถาบัน

การเงินเพ่ือคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินนั้น 

14. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

มูลคาตามบัญชีตนป 392,445 435,260 

ขาดทุนจากการตีราคาเปนมูลคายุติธรรม (26,094) - 

โอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริมทรัพยในระหวางป (หมายเหตุ 15) - (42,815) 

มูลคาตามบัญชีปลายป 366,351 392,445 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทฯเปนอาคารโกดังใหเชา บริษัทฯแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

ดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach)  

ในระหวางป 2558 บริษัทฯไดมีการโอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนประเภทคลังสินคาใหเชาบางสวนไป

เปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานสําหรับการบริการจัดเก็บและรับฝากเอกสาร ซ่ึงในการโอนจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนท่ีบันทึกดวยมูลคายุติธรรมเดิมนี้ไปเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงาน บริษัทฯไดใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงการใชงานไปเปนราคาทุนของอสังหาริมทรัพยท่ีบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 

2557) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรม สรุปไดดังนี้ 

 

งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบตอมูลคายุติธรรม 

เมื่ออัตราตามขอสมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

 2559 2558  

อัตราการใชพ้ืนท่ี (รอยละ) 50 - 92 85 - 95 มูลคายตุิธรรมเพ่ิมข้ึน 

อัตราคิดลด (รอยละ) 10.5 - 16.0 10.5 - 13.0 มูลคายตุิธรรมลดลง 

อัตราคาเชาตอพ้ืนท่ี (บาท/ตารางเมตร/เดือน)  105 - 160 120 - 160 มูลคายตุิธรรมเพ่ิมข้ึน 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคา

ตามราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน  

 
ท่ีดินและ 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินคา 
โรงงาน  

ทาเทียบเรือและ  
สวนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน
และสวน 
ปรับปรุง 

เครื่องจักร        
และอุปกรณ 

เครื่องตกแตง  
และเครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยระหวาง
กอสราง 

และติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 371,928 168,091 388,343 230,819 166,552 32,581 22,883 1,381,197 
ซื้อเพ่ิม - 363 46,550 45,643 32,469 1,064 61,797 187,886 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (7,032) (1,107) (2,929) (11,275) (961) (23,304) 
โอน - 530 36,339 26,365 9,166 - (72,400) - 
รับโอนจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

(หมายเหตุ 14) 29,744 13,071 - - - - - 42,815 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 401,672 182,055 464,200 301,720 205,258 22,370 11,319 1,588,594 
ซื้อเพ่ิม - 397 51,427 38,477 32,148 903 45,210 168,562 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (396) (93) (17,169) (7,532) (7,812) (230) (371) (33,603) 
โอน - - 32,575 2,363 4,429 - (39,367) - 

ตีราคา (หมายเหตุ 16) 6,203 - - - - - - 6,203 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 407,479 182,359 531,033 335,028 234,023 23,043 16,791 1,729,756 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคา

ตามราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน  

 
ท่ีดินและ 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินคา 
โรงงาน  

ทาเทียบเรือและ  
สวนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน
และสวน 
ปรับปรุง 

เครื่องจักร        
และอุปกรณ 

เครื่องตกแตง  
และเครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยระหวาง
กอสราง 

และติดตั้ง รวม 
คาเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 - 108,950 124,212 100,397 84,319 19,334 - 437,212 
คาเสื่อมราคาสําหรบัป - 9,978 66,653 36,946 33,772 4,432 - 151,781 
คาเสื่อมราคาสําหรบัสวนท่ีจําหนาย/             

ตัดจําหนาย - - (3,737) (574) (1,919) (9,803) - (16,033) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 118,928 187,128 136,769 116,172 13,963 - 572,960 
คาเสื่อมราคาสําหรบัป - 10,985 79,349 40,848 32,719 3,378 - 167,279 
คาเสื่อมราคาสําหรบัสวนท่ีจําหนาย/             

ตัดจําหนาย - (93) (9,510) (3,142) (6,576) (90) - (19,411) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 129,820 256,967 174,475 142,315 17,251 - 720,828 

คาเผ่ือการดอยคา         

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 - - - - - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 - - - - - - - - 

เพ่ิมข้ึนระหวางป - - 9,161 8 - - - 9,169 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - - 9,161 8 - - - 9,169 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 401,672 63,127 277,072 164,951 89,086 8,407 11,319 1,015,634 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 407,479 52,539 264,905 160,545 91,708 5,792 16,791 999,759 

คาเสื่อมราคาสําหรับป         

2558 (จํานวน 39 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการและตนทุนการผลติ สวนท่ีเหลืออยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 151,781 

2559 (จํานวน 42 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการและตนทุนการผลติ สวนท่ีเหลืออยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 167,279 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซ่ึงแสดงมูลคา

ตามราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซ่ึงแสดงมูลคาตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินคา  

ทาเทียบเรือและ  

สวนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน 

และสวนปรับปรุง 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ 

เครื่องตกแตงและ
เครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยระหวาง
กอสราง 

และติดต้ัง รวม 

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม         

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 369,734 167,723 16,731 71,783 23,340 24,832 519 674,662 

ซ้ือเพ่ิม - 363 - 18,177 874 1,064 20,167 40,645 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (46) (513) (11,276) - (11,835) 

โอน - 530 - 18,518 - - (19,048) - 

รับโอนจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

(หมายเหตุ 14) 29,744 13,071 - - - - - 42,815 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 399,478 181,687 16,731 108,432 23,701 14,620 1,638 746,287 

ซ้ือเพ่ิม - 397 - 2,945 1,184 903 - 5,429 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (93) - (2,225) (1,698) - - (4,016) 

โอน - - - 1,638 - - (1,638) - 

ตีราคา (หมายเหตุ 16) 6,203 - - - - - - 6,203 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 405,681 181,991 16,731 110,790 23,187 15,523 - 753,903 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซ่ึงแสดงมูลคา

ตามราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซ่ึงแสดงมูลคาตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินคา  

ทาเทียบเรือและ  

สวนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน 

และสวนปรับปรุง 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ 

เครื่องตกแตงและ
เครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยระหวาง
กอสราง 

และติดต้ัง รวม 

คาเส่ือมราคาสะสม         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 - 108,851 13,754 44,009 18,878 16,077 - 201,569 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 9,960 1,320 6,916 1,505 2,873 - 22,574 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย/               
ตัดจําหนาย - - - (19) (509) (9,803) - (10,331) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 118,811 15,074 50,906 19,874 9,147 - 213,812 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 10,966 794 8,948 1,583 1,866 - 24,157 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย/               
ตัดจําหนาย - (93) - (2,223) (1,697) - - (4,013) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 129,684 15,868 57,631 19,760 11,013 - 233,956 

มูลคาสุทธิตามบัญชี         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 399,478 62,876 1,657 57,526 3,827 5,473 1,638 532,475 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 405,681 52,307 863 53,159 3,427 4,510 - 519,947 

คาเส่ือมราคาสําหรับป  
2558 (จํานวน 19 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนท่ีเหลืออยูในคาใชจายในการบริหาร) 22,574 

2559 (จํานวน 22 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนท่ีเหลืออยูในคาใชจายในการบริหาร) 24,157 
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ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 256 

ลานบาท (2558: จํานวน 214 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 168 ลานบาท 2558: จํานวน 147 ลานบาท) 

ข) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 
โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท (2558: จํานวน 3 ลานบาท) 

ค) ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯจัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของท่ีดินครั้งใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ 
และเกณฑท่ีใชประเมินราคาท่ีดินคือ วีธีเทียบเคียงกับขอมูลตลาด (Comparative Method of Valuation) ซ่ึงผลของการ
ประเมินราคาแสดงมูลคาท่ีดินเพ่ิมข้ึนจากมูลคาท่ีไดประเมินไวในครั้งกอนเปนจํานวนประมาณ 6 ลานบาท (ยอดสุทธิจาก

ภาษีเงินไดเทากับจํานวนประมาณ 5 ลานบาท) บริษัทฯบันทึกสวนท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคายุติธรรมของท่ีดินดังกลาวไวในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในป 2559 

ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประเมินมูลคาราคาท่ีตีใหม สรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบตอมูลคายุติธรรม 

เม่ืออัตราตามขอสมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

 2559 2558  

ราคาตอตารางวา (บาท) 14,000 - 275,000 12,500 - 250,000 มูลคายุติธรรมเพ่ิมข้ึน 

 

หากบริษัทฯและบริษัทยอยแสดงมูลคาของท่ีดินดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จะเปนดังนี้  

  (หนวย: พันบาท) 

ณ วันท่ี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2559 149,278 147,480 

31 ธันวาคม 2558 149,674 147,480 
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16. สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 

ยอดยกมาตนป 251,999 251,999 

ตีราคาท่ีดินเพ่ิมข้ึนในระหวางป (หมายเหตุ 15) 6,203 - 

ยอดคงเหลือปลายป 258,202 251,999 

หัก: หน้ีสินภาษีเงินได (อัตราภาษี 20%) (51,641) (50,400) 

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน - สุทธิจากภาษีเงินได 206,561 201,599 

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปนผลได 

17. คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจโดยหลักประกอบดวยประโยชนจากการรวมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการรวมการ

ปฏิบัติงานของผูซ้ือและผูถูกซ้ือเขาดวยกัน 

เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯไดปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการและ

เครื่องหมายการคาท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 ธุรกิจรานโดนัท ธุรกิจรานเบเกอรี ่ ธุรกิจรานอาหาร รวม 

คาความนิยม 484,370 298,192 1,113,477 1,896,039 

เครื่องหมายการคาท่ีมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอน - - 325,690 325,690 

บริษัทฯพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดจากมูลคาจากการใชสินทรัพย 

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรับอนุมัติจาก

ฝายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปสําหรับธุรกิจรานโดนัทและรานเบเกอรี่ และครอบคลุม

ระยะเวลา 8 ปสําหรับธุรกิจรานอาหาร เนื่องจากบริษัทฯซ้ือธุรกิจรานอาหารมาในป 2557 มีความจําเปนตองใช

ระยะเวลาประมาณ 10 ป ในการบริหารงานและขยายงานใหเกิดประโยชนจากการรวมธุรกิจ (Synergy)  
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สมมติฐานท่ีสําคัญในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: รอยละตอป) 

 ธุรกิจรานโดนัท ธุรกิจรานเบเกอรี ่ ธุรกิจรานอาหาร 

อัตรากําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได  

(ไมรวมรายไดคาแฟรนไชส) 
7% 5% - 6% 5% - 8% 

อัตราการเติบโต 3% - 4% 3% - 5% 8% - 15% 

อัตราคิดลดกอนภาษี 13% 13% 13% 

ฝายบริหารพิจารณาอัตรากําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดและอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอางอิงจากผล

ประกอบการในอดีตท่ีผานมาประกอบกับการคาดการณการเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเปนอัตรากอนภาษีท่ี

สะทอนถึงความเสี่ยงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวของกับสวนงานนั้นๆ 

อัตราการเติบโตท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาท่ีไกลออกไปกวางวดเวลาตามประมาณการทาง

การเงินลาสุด เปนอัตราท่ีไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยระยะยาวของอุตสาหกรรมท่ีหนวยสินทรัพยนั้นดําเนินงานอยู 

หากมีการเพ่ิมอัตราคิดลดอีกรอยละ 1 - 3 ตอป จะทําใหมูลคาท่ีคาดวาจะไดคืนมีคาเทากับราคาตามบัญชี 

ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนไม

เกิดการดอยคา 

18. สิทธิการเชา 

ยอดคงเหลือของสิทธิการเชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สิทธิการเชา - ราคาทุน 136,215 135,569 34,918 34,918 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (59,767) (49,015) (17,887) (15,994) 

       คาเผื่อการดอยคา (3,049) - - - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 73,399 86,554 17,031 18,924 
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การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสิทธิการเชาสําหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

มูลคาตามบัญชีตนป 86,554 91,262 18,924 20,816 

เพ่ิมข้ึนระหวางป 646 6,600 - - 

คาตัดจําหนายสาํหรับป (10,752) (11,308) (1,893) (1,892) 

คาเผื่อการดอยคาตั้งเพ่ิมระหวางป (3,049) - - - 

มูลคาตามบัญชีปลายป 73,399 86,554 17,031 18,924 

บริษัทยอยจํานองสิทธิการเชาบางสวนซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 36 ลานบาท 

(2558: จํานวน 43 ลานบาท) เพ่ือคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน 

19. สินทรัพยไมมีตัวตน 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 เครื่องหมาย

การคา แฟรนไชส 

ซอฟทแวร

คอมพิวเตอร อ่ืน ๆ 

 

รวม 

 ซอฟทแวร

คอมพิวเตอร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559:        

ราคาทุน 474,522 790,087 55,361 14,368 1,334,338  9,582 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (6,511) (256,075) (35,171) (7,570) (305,327)  (8,283) 

 คาเผื่อการดอยคา (142,321) - - (392) (142,713)  - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 325,690 534,012 20,190 6,406 886,298  1,299 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558:        

ราคาทุน 474,523 796,058 64,726 14,388 1,349,695  9,491 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (3,721) (198,885) (46,142) (5,007) (253,755)  (7,366) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 470,802 597,173 18,584 9,381 1,095,940  2,125 
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การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

มูลคาตามบัญชีตนป 1,095,940 1,167,327 2,125 3,327 

เพ่ิมข้ึนระหวางป 14,990 17,358 91 41 

จําหนาย/ตัดจําหนายในระหวางป (16) (5,447) - - 

คาตัดจําหนายสาํหรับป (81,903) (83,298) (917) (1,243) 

คาเผื่อการดอยคาตั้งเพ่ิมระหวางป (142,713) - - - 

มูลคาตามบัญชีปลายป 886,298 1,095,940 1,299 2,125 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเครื่องหมายการคาสําหรับธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป

จากมูลคาจากการใชสินทรัพยดวยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ โดยใชอัตราคิดลดกอน

ภาษีรอยละ 14 ตอป ซ่ึงผลการประเมินพบวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น บริษัทฯจึงไดบันทึกคา

เผื่อการดอยคาของเครื่องหมายการคาดังกลาวจํานวน 142 ลานบาทในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมสําหรับป

ปจจุบัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 9 ลานบาท (2558: 7 ลานบาท) 

20. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย (รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

เงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 

3.50 - 3.65, 

MLR-2.5 

3.50 - 3.89, 

MLR-2.5 408,800 445,000 384,000 410,000 

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตน บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การ

ดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา 

เปนตน  
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วงเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทฯและบริษัทยอยมีหลักประกันเปนการจํานําใบหุนของบริษัท มัดแมน จํากัด 

(มหาชน) บางสวนและหนวยลงทุนในกองทุนรวม อสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจท้ังหมด และคํ้าประกัน

โดยบริษัทยอย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะสั้นท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 143    ลาน

บาท (2558: จํานวน 172 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 123 ลานบาท 2558: จํานวน 147 ลานบาท)  

21. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 62,064 59,681 62,064 59,681 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 204,897 197,994 454 575 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,510 466 6,042 6,042 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 57,829 29,528 4,071 2,986 

เงินมัดจํารับจากผูเชา 11,183 9,508 11,182 9,478 

เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพย 36,397 22,165 165 2,532 

เงินเดือนและโบนัสคางจาย 43,529 25,979 - - 

คาเชาและคาบริการคางจาย 33,861 30,747 - - 

คาแฟรนไชสคางจาย 11,654 12,725 - - 

ภาษีโรงเรือนคางจาย 14,929 17,873 - - 

คาใชจายคางจายอ่ืน 36,372 31,372 7,585 7,349 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 515,225 438,038 91,563 88,643 
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22. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม 

เงินกู (รอยละ) การชําระคืน 2559 2558 

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด   

1. MLR-1.75 

ถึง 2.00 

ชําระคืนเปนรายเดือน เริ่มตั้งแต               

เมษายน 2556 ถึงมีนาคม 2564 13,736 16,792 

2. MLR-1.50 ชําระคืนเปนงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต              

ธันวาคม 2557 ถึงกันยายน 2564 444,360 491,970 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด   

1. MLR-1.50 ชําระคืนเปนงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต               

ธันวาคม 2557 ถึงกันยายน 2564 198,433 228,012 

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด   

1. MLR-1.50 ชําระคืนเปนงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต            

ธันวาคม 2557 ถึงกันยายน 2564 386,400 427,800 

บริษัท เกรฮาวด  จํากัด   

1. MLR ชําระคืนเปนรายเดือน เริ่มตั้งแตธันวาคม 

2550 ถึงธันวาคม 2560 2,160 4,344 

รวม 1,045,089 1,168,918 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (173,334) (123,688) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 871,755 1,045,230 

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตน บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 

การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดใน

สัญญา เปนตน  

วงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยมีหลักประกันเปนการจํานําใบหุนของบริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

และบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด การจดจํานองสิทธิการเชาของบริษัทยอย และคํ้าประกันโดยบริษัทยอยใน

กลุมบริษัทมัดแมนและกรรมการของบริษัทยอย 

23. หุนกูระยะยาว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

มูลคาตามหนาตราสาร 500,000 500,000 

หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (947) (1,809) 

หุนกูระยะยาว - สุทธิ 499,053 498,191 



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

138 | P a g e  

เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558 บริษัทฯไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันใหแกผูลงทุนรายใหญ

จํานวน 500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอย

ละ 5.50 ตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนและหุนกูนี้มีอายุ 3 ป ซ่ึงจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 15 มกราคม 

2561 

จากการออกหุนกูดังกลาวขางตน บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีกําหนดบางประการ เชน การดํารง

อัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

24. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 51,201 45,732 14,652 8,631 

สวนท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน:     

ตนทุนบริการในปจจุบัน  8,399 12,534 1,154 6,311 

ตนทุนดอกเบ้ีย 1,618 1,400 267 242 

สวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:     

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยั     

สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร - (415) - - 

สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน  - 682 - 137 

สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ - (462) - - 

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (9,230) (8,270) (4,980) (669) 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 51,988 51,201 11,093 14,652 

คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
  

(หนวย: พันบาท)  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2559 2558 2559 2558 

   ตนทุนขาย 1,287 2,582 874 2,234 

   คาใชจายในการขายและบริหาร 8,730 11,351 547 4,318 

   รวมคาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 10,017 13,933 1,421 6,552 
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บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวน

ประมาณ 4 ลานบาท (2558: จํานวน 9 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 2 ลานบาท 2558: จํานวน 5 ลานบาท)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของ

บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณ 7.4 - 12.6 ป (2558: 7.4 - 12.6 ป)  (เฉพาะบริษัทฯ: 10.2 ป 2558: 10.2 ป) 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: รอยละตอป) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อัตราคิดลด 2.4 - 3.9 2.4 - 3.9 2.8 2.8 

อัตราการข้ึนเงินเดือน  3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 6.0 6.0 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 0 - 71.0 0 - 71.0 0 - 13.0 0 - 13.0 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559:     

อัตราคิดลด (5,117) 5,994 (973) 1,154 

อัตราการข้ึนเงินเดือน  6,381 (5,522) 1,165 (1,001) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (5,508) 2,091 (1,033) 438 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558:     

อัตราคิดลด (4,638) 5,426 (881) 1,041 

อัตราการข้ึนเงินเดือน  5,369 (4,670) 953 (825) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (4,991) 1,867 (935) 376 
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25. ทุนเรือนหุน 

เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติรายการท่ีสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

25.1  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 546,219,257 บาท คงเหลือเปน 376,701,973 บาท 

รวมเปนการลดทุนหุนสามัญจํานวน 169,517,284 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทการลดทุนหุนสามัญจดทะเบียนนี้เพ่ือ

ตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลประจําป 2557 และลดทุนหุน

สามัญจดทะเบียนท่ีออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) สําหรับป 2558 

ท่ีบริษัทยังมิไดจัดสรรเสนอขายท้ังจํานวน บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี  

4 พฤษภาคม 2559 

25.2 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 376,701,973 บาท เพ่ิมเปน 640,393,352 บาท โดย

การออกหุนสามัญใหมจํานวน 263,691,379 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลประจําป 

2558 จํานวน 37,670,197 หุน และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) สําหรับ

ป 2559 จํานวน 226,021,182 หุน บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เ ม่ือวันท่ี  

10 พฤษภาคม 2559  

26. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไป

จายเงินปนผลได 

27. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 946,074 902,406 85,863 94,174 

คาเสื่อมราคา 167,279 151,781 24,157 22,574 

คาตัดจําหนาย 93,517 95,586 3,671 4,116 

คาเชาจายตามสัญญาเชาดาํเนินงาน 689,392 639,792 114,800 114,800 

คาแฟรนไชส 73,189 72,935 - - 

คาขนสง 60,722 56,397 5,180 5,992 

คาไฟฟา 80,998 80,805 4,592 4,781 

คาใชจายทางการตลาด 40,072 44,384 - - 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 800,345 837,388 8,347 9,596 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 10,959 16,284 - - 
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28. ภาษีเงินได 

28.1  รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดปจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป (29,895) (24,926) - - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว 

และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 54,860 12,950 5,076 579 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดทีแ่สดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,965 (11,976) 5,076 579 

28.2 จํานวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ (กําไร) ขาดทุน                                                 

จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย (861) 984 (861) 984 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไรจากการตีราคาที่ดิน (1,241) - (1,241) - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผล (กําไร) ขาดทุน 

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - (95) - 27 

 (2,102) 889 (2,102) 1,011 

28.3 รายการกระทบยอดระหวางกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (197,593) (60,490) 119,356 (32,888) 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ10 - 20 รอยละ10 - 20 รอยละ 20 รอยละ 20 

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษ ี 39,796 12,453 (23,871) 6,578 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,094 3,142 - - 

เงินปนผลรับ - - 27,350 3,150 

ขาดทุนทางภาษีสําหรับปที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินได 

รอการตัดบัญช ี (23,076) (26,855) - (7,805) 

อื่น ๆ 7,151 (716) 1,597 (1,344) 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,965 (11,976) 5,076 579 
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28.4 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,092 7,436 2,219 2,930 

รายไดรับลวงหนา 3,626 1,149 - - 

การปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 861 1,722 861 1,722 

อื่น ๆ 363 336 117 236 

รวม 11,942 10,643 3,197 4,888 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี     

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนทีไ่ดมาจากการซ้ือกิจการ 192,814 234,839 - - 

มูลคายุติธรรมของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณที่ไดมาจากการซ้ือ

กิจการ 11,980 16,747 - - 

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 51,641 50,400 51,641 50,400 

การปรับมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใหเปน 

มูลคายุติธรรม 63,361 68,108 63,361 68,108 

การปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

สวนที่โอนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่ไวใชงาน 9,431 9,860 9,431 9,860 

อื่น ๆ 1,145 1,876 1,145 1,876 

รวม 330,372 381,830 125,578 130,244 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี

ท่ียังไมไดใชเปนจํานวนเงินประมาณ 488 ลานบาท (2558: จํานวน 403 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 35 ลาน

บาท 2558: 44 ลานบาท) ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากฝายบริหาร

ของบริษัทและบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผล

แตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชขางตนมาใชประโยชน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวนเงิน 441 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 30 

ลานบาท) ซ่ึงจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2564 
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29. เงินปนผลจาย 

  อนุมัติโดย จํานวนเงินปนผล เงินปนผลจายตอหุน 

  (หนวย: พันบาท) (หนวย: บาท) 

เงินปนผลจายประจําป 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 

  

   -  เงินสดปนผล  10,465 0.04 

   -  หุนปนผล 94,174,770 หุน  94,175 0.33 

รวมเงินปนผลจายในป 2558  104,640 0.37 

เงินปนผลจายประจําป 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

  

   -  เงินสดปนผล  4,187 0.01 

   -  หุนปนผล 37,669,375 หุน  37,669 0.10 

รวมเงินปนผลจายในป 2559  41,856 0.11 

30. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกในระหวางป และไดปรับจํานวนหุนสามัญเพ่ือ

สะทอนผลกระทบของการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบการเงินขอ 29 ซ่ึงกําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานของ

ปกอนไดถูกคํานวณข้ึนใหมโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีเริ่มตนของปแรกท่ีเสนอรายงาน 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (พันบาท) (139,587) (63,990) 124,432 (32,309) 

จํานวนหุนสามญัถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั (พันหุน) 414,371 414,371 414,371 414,371 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท/หุน) (0.34) (0.15) 0.30 (0.08) 

31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผล

การดําเนินงานของสวนงาน ท้ังนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทฯ 
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เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงานท้ังสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ 

1)  สวนงานอาหารและเครื่องดื่ม เปนสวนงานท่ีผลิตและจัดจําหนายอาหารวาง เครื่องดื่ม ไอศกรีม และกิจการ
รานอาหาร 

2)  สวนงานคลังสินคาและทาเทียบเรือ เปนสวนงานท่ีใหบริการเชาคลังสินคา บริการรับฝากเอกสารและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงบริการทาเทียบเรือ 

3)  สวนงานเสื้อผาสําเร็จรูป เปนสวนงานท่ีทําการผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยท่ีแสดงอยู
ในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน
โดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจาก
การดําเนินงานในงบการเงิน  

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานท่ีรายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก  

ในป 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 
ของรายไดของกิจการ 

ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
มีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

คลังสินคา                                  

และทาเทียบเรือ เส้ือผาสําเร็จรูป งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได         

รายไดจากการขายและบริการ 2,708 2,562 325 276 181 236 3,214 3,074 

         

ผลการดําเนินงาน         

กําไร (ขาดทุน) ของสวนงาน (24) (26) 33 (22) (54) (33) (45) (81) 

รายไดอื่น       123 114 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม       5 16 

ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน       (26) - 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       (155) - 

คาใชจายทางการเงิน       (100) (109) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินได       (198) (60) 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได       25 (12) 

ขาดทุนสําหรับป       (173) (72) 
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32. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2 ถึง 

15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัดและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงาน

นั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงิน

สมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 9 ลานบาท (2558: จํานวน 9 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 2 ลานบาท 2558: 

จํานวน 3 ลานบาท) 

33. โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน 

รายละเอียดโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัทฯ มีดังนี้ 

1) อนุมัติโดย ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ

ประจาํป 2557 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ

ประจาํป 2559 

2) ระยะเวลาของโครงการ 2 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึง 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 

2 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 

ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

3) รูปแบบและการ
จายเงินสมทบโครงการ 

พนักงานจายในอัตรารอยละ 5 ของ

เงินเดือนและบริษัทฯและบริษัทยอย

จายสมทบใหในอัตรารอยละ 7 ของ

เงินเดือน 

กรรมการจะจายเดือนละ 16,000 บาท 

และบริษัทฯจายเงินสมทบใหเดือนละ 

24,000 บาท 

พนักงานจายในอัตรารอยละ 5 ของ

เงินเดือนและบริษัทฯและบริษัท

ยอยจายสมทบใหในอัตรารอยละ 7 

ของเงินเดือน 

กรรมการจะจายเดือนละ 16,000 บาท 

และบริษัทฯจายเงินสมทบใหเดือนละ 

24,000 บาท 

4) ผูบริหารโครงการ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 

โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานสําหรับป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบโครงการท้ังสิ้นเปน

จํานวน 3 ลานบาท (2558: จํานวน 7 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 2 ลานบาท 2558: จํานวน 5 ลานบาท) 
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34. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

34.1 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนจํานวน 21 ลานบาท 

(2558: จํานวน 18 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไมมี 2558: จํานวน 1 ลานบาท) อันเก่ียวเนื่องกับการปรับปรุงอาคาร 

การซ้ืออุปกรณและเครื่องตกแตง 

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาสินทรัพยเพ่ือประกอบกิจการคลังเอกสาร 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีดิน โกดังเก็บและชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพรอมอุปกรณกับบริษัทรวมและบริษัท 

ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใชประกอบกิจการคลังเอกสารเปนระยะเวลา 10 ป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญา

เชาดังกลาว ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

จายชาํระ   

ภายใน 1 ป 111 112 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 420 448 

มากกวา 5 ป 176 259 

34.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและบริการ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาดําเนินงานเก่ียวกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคารและบริการอ่ืนๆ โดยอายุ

ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ป ถึง 28 ป คาเชาและคาบริการบางสวนคิดเปนอัตรารอยละของยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง 

โดยมีอัตราคาเชาและคาบริการข้ันต่ําตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้น

ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

จายชาํระ     

ภายใน 1 ป 279 253 7 9 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 421 287 9 11 

มากกวา 5 ป 162 105 - - 

  



รายงานประจําป 2559 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

147 | P a g e  

 

34.4 สัญญาคาแฟรนไชส 

(ก) เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2524 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาคาแฟรนไชสกับบริษัท ดังก้ิน โดนัท ออฟ 

อเมริกา อิงค ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการดําเนินงานกิจการรานเบเกอรี่ในประเทศไทยแก

บริษัทยอย ซ่ึงบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาแฟรนไชสใหกับคูสัญญา โดยคํานวณเปนรอยละของยอดขาย

ตามท่ีระบุไวในสัญญา 

(ข) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาคาแฟรนไชสกับบริษัท เอบีพี คอรปอเรชั่น 

เปนระยะเวลา 28 ปภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการดําเนินงานกิจการรานเบเกอรี่ในประเทศไทย

แกบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาแฟรนไชสใหกับคูสัญญา โดยคํานวณเปนรอยละของยอดขาย

ตามท่ีระบุไวในสัญญา 

(ค) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาคาแฟรนไชสกับบริษัท บาสก้ิน  

รอบบิ้นส แฟรนไชสซ่ิง ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการดําเนินงานกิจการ

รานไอศกรีมในประเทศไทยแกบริษัทยอย 

34.5 การค้ําประกัน 

(ก) บริษัทยอยในกลุมบริษัท มัดแมน ไดคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินของบริษัทยอย 

สามแหงในวงเงินรวมไมเกิน 1,235 ลานบาท 

(ข) บริษัทยอยในกลุมบริษัท มัดแมนไดคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้นใหแกบริษัท มัดแมน จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอยในวงเงินรวมไมเกิน 80 ลานบาท 

(ค) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม บริษัทฯ

และบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท (2558: จํานวน 104 ลานบาท) ซ่ึงประกอบดวย หนังสือคํ้าประกัน

เพ่ือการชําระคาเชาดําเนินงานจํานวน 36 ลานบาท (2558: จํานวน 97 ลานบาท) เพ่ือคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ 

จํานวน 14 ลานบาท (2558: จํานวน 7 ลานบาท) 

34.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทยอยไดทําสัญญาแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

กับบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง เพ่ือวาจางใหเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือออกและเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก จดทะเบียนหุนสามัญ

ของบริษัทยอยเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายหุนสามัญของบริษัทยอยตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมี

ภาระผูกพันท่ีเก่ียวของกับคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินและคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 
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34.7 คดีฟองรอง 

ในเดือนเมษายน 2558 อดีตพนักงานของบริษัทฯจํานวน 5 คนไดยื่นคําฟองตอศาลแรงงานกลาง โดย

กลาวหาวาบริษัทฯ เลิกจางโดยไมเปนธรรมและเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯ ขณะนี้คดียังอยูในระหวางการพิจารณา

ของศาลแรงงานกลาง ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาอดีตพนักงานเหลานี้ไดทําผิดระเบียบของบริษัทฯ และฝาฝนคําสั่ง

ของนายจาง เปนเหตุใหบริษัทฯ มีสิทธิในการเลิกจางโดยไมตองจายเงินชดเชย ดังนั้น ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะ

ไมเกิดผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีความดังกลาว 

35. ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดง

ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายตุิธรรม        

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -  

ตราสารทุน 119 114 - - - - 119 114 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - - - - 366 392 366 392 

ที่ดิน - - 408 402 - - 408 402 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายตุิธรรม        

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -  

ตราสารทุน 119 114 - - - - 119 114 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - - - - 366 392 366 392 

ที่ดิน - - 406 399 - - 406 399 

 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 
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36. เครื่องมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เงินมัดจํา

คาเชา เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทยอยมี

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความ

เสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวา

จะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการ

กระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ี

บริษัทฯ และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน  

เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูระยะยาว สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึน

ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและ

หนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หาก

วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้  
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี   

 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 64 36 100 0.10 - 0.63 

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 12 12 - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 113 113 - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 3 - - - 3 1.30 - 1.75 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - - - 119 119 - 

เงินมัดจําคาเชา - - - 130 130 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 209 - 200 - 409 3.53 - 3.65, MLR-2.5 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 515 515 - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 1,045 - 1,045 MLR-2 ถึง MLR 

หุนกูระยะยาว - 499 - - 499 5.50 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2558 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี   

 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 72 49 121 0.10 - 0.65 

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 8 8 - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 103 103 - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 3 - - - 3 0.50 - 1.75 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - - - 114 114 - 

เงินมัดจําคาเชา - - - 125 125 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 245 - 200 - 445 3.50 - 3.89, MLR-2.5 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 438 438 - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 1,169 - 1,169 MLR-2 ถึง MLR 

หุนกูระยะยาว - 498 - - 498 5.50 
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   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี   

 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 9 1 10 0.10 - 0.38 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 45 45 - 

เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 129 129 - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - - - 119 119 - 

เงินมัดจําคาเชา - - - 32 32 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 184 - 200 - 384 3.53 - 3.65, MLR-2.5 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 92 92 - 

หุนกูระยะยาว - 499 - - 499 5.50 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี   

 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 10 1 11 0.10 - 0.38 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 43 43 - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - - - 114 114 - 

เงินมัดจําคาเชา - - - 32 32 - 

หน้ีสินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 210 - 200 - 410 3.50 - 3.89, MLR-2.5 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 89 89 - 

หุนกูระยะยาว - 498 - - 498 5.50 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงท่ีมูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาวาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ํา เนื่องจากบริษัทฯและ

บริษัทยอยมีธุรกรรมท่ีเปนเงินตราตางประเทศเพียงเล็กนอย และไมมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

36.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

37. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุนโดย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.34:1 (2558: 1.26:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สิน

ตอทุนเทากับ 0.60:1 (2558: 0.66:1) 

38. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

38.1 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2560 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ไดรับเงินกูยืมในรูปของตั๋ว

สัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งจํานวน 160 ลานบาท เพ่ือนําเงินมาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ตั๋วสัญญาใชเงิน

นี้มีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.55 ตอป และมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2560 วงเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดย

บริษัทฯ บริษัทยอยและกรรมการของบรษัิทฯรวมถึงเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ 

38.2 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด (บริษัทยอย) 

ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 240 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 12 ลาน

บาท ซ่ึงไดจายใหผูถือหุนแลวในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 
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