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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง 
ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 

ในการเข้าท าสัญญาสทิธิเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในจังหวดัภเูกต็  
เพื่อก่อสร้างโครงการโรงแรม 

 
11 กนัยำยน 2560  
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) (“SST” หรือ “บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่  
11 สงิหำคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เข้ำท ำสญัญำสิทธิกำรเช่ำที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง โฉนดที่ดินเลขที่ 1475 เลขที่ดิน 278 หน้ำส ำรวจ 279 ตัง้อยู่ที่ 
ถนนสตลู ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต เนือ้ที่ 8 ไร่ 1 งำน 31 ตำรำงวำ เป็นระยะเวลำ 30 ปี 
คิดเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้รวม 132.72 ล้ำนบำท กับนำยศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์ ซึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้ จัดกำรของบริษัทฯ และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (นำยศุภสิทธ์ิ 
สขุะนินทร์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จ ำนวน 89,491,562 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.63 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วของ
บริษัทฯ) (เมื่อรวมบคุคลที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 จะถือหุ้นรวมกนัในบริษัทฯ จ ำนวน 110,495,086 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วของบริษัทฯ) และเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัทฯ (“รำยกำรท่ี 1”) 

2) ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงแรม 4-5 ดำว ขนำด 62 ห้องพกั ภำยใต้ช่ือโรงแรม House of Tin Baron โดยมีคำ่ก่อสร้ำง
และพฒันำโครงกำรรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 280 ล้ำนบำท (แบ่งเป็น เงินลงทนุในโรงแรมประมำณ 250 ล้ำนบำท และ 
ร้ำ้นอำหำรประมำณ 30 ล้ำนบำท)  (“รำยกำรท่ี 2”)  

รวมมลูคำ่โครงกำรลงทนุในครัง้นีไ้มเ่กิน 412.72 ล้ำนบำท 

ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรที ่1 และรำยกำรท่ี 2 ดงักลำ่ว ถือเป็นรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ และกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ี 1 ถือเป็น
รำยกำรเก่ียวโยง บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่ท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูและขออนมุตัิตำมเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

 
รำยละเอียดของกำรเข้ำท ำรำยกำรสรุปได้ดงันี ้
 

(1) สารสนเทศตามบัญชี 1 
 

1. วัน/ เดือน/ ปีที่ท ารายการ 
บริษัทฯ จะเข้ำท ำรำยกำรภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งมี

ก ำหนดกำรประชุมในวนัที่ 28 กนัยำยน 2560 โดยบริษัทฯ คำดว่ำจะด ำเนินกำรเข้ำท ำสญัญำสิทธิกำรเช่ำที่ดินและสิ่งปลกู
สร้ำง (รำยกำรที่ 1) ได้ภำยในวนัที่ 31 ตลุำคม 2560 และเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงร้ำนอำหำรได้ภำยในเดือนมกรำคม 2561 
คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคม 2561 และเร่ิมก่อสร้ำงโรมแรมได้ภำยในเดือนกรกฎำคม 2562 (“รำยกำรที่ 2”)  
คำดวำ่จะแล้วเสร็จภำยในเดือนธนัวำคม 2563  
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2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
รำยกำรท่ี 1: กำรเข้ำท ำสญัญำสทิธิกำรเช่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำงในจงัหวดัภเูก็ต 
ผู้ เช่ำ  : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) (“SST หรือ บริษัทฯ”) 
ผู้ให้เช่ำ  : นำยศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ (บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท) 
รำยกำรท่ี 2 : กำรก่อสร้ำงอำคำรร้ำนอำหำร และโรงแรม 
ผู้วำ่จ้ำง  : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) (“SST หรือ บริษัทฯ”) 
ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง  : ยงัมิได้ระบ ุโดยตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยง

หรือมีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำร และกรรมกำรบริษัทฯ 
 

3. ความสัมพันธ์ และลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
บคุคลที่เก่ียวข้อง ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

นำยศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ - เป็น ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัทฯ 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ ำนวน  89,491,562 หุ้น* คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

19.63 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วของบริษัทฯ 
- เป็นบคุคลเก่ียวโยง 

นำงสำวกมลฤดี  ปัจฉิมสวสัดิ์ - เป็นคู่สมรสของนำยศภุสิทธ์ิ (ตำมมำตรำ 258) โดยถือหุ้นจ ำนวน 13,143,572 หุ้น* คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 2.88 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วของบริษัทฯ 

เด็กชำยศภุฤทธ์ิ สขุะนินทร์ -  เป็นบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของนำยศภุสทิธ์ิ (ตำมมำตรำ 258) โดยถือหุ้นจ ำนวน 
3,929,976 หุ้น* คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.86 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วของบริษัทฯ 

เด็กชำยศภุเดช สขุะนินทร์ -  เป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของนำยศุภสิทธ์ิ (ตำมมำตรำ 258) โดยถือหุ้ นจ ำนวน 
3,929,976 หุ้น* คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.86 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วของบริษัทฯ 

รวมสัดส่วนการถอืหุ้น ร้อยละ 24.24 ของของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทฯ 

หมำยเหต:ุ * ข้อมลูตำมทะเบียนรำยชื่อผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ ณ วนัที่ 29 สิงหำคม 2560  
     

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
4.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

1)  บริษัทฯ จะลงนำมในสญัญำสิทธิกำรเช่ำที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง เพื่อเช่ำที่ดินเนือ้ที่ 8 ไร่ 1 งำน 31 ตำรำงวำ 
พร้อมอำคำรบ้ำนเดี่ยว 2 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั จำก นำยศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ (“รำยกำรที่ 1”) ระยะเวลำรวม 30 ปี โฉนดที่ดิน
เลขที่ 1475 เลขที่ดิน 278 หน้ำส ำรวจ 279 ตัง้อยู่ที่ ถนนสตลู ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต มีเนือ้ที่ 8 ไร่  
1 งำน 31 ตำรำงวำ โดยมีค่ำเช่ำตลอดสญัญำรวมทัง้สิน้ 132.72 ล้ำนบำท ซึ่งกำรท ำสญัญำเช่ำในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีภำระ
เพียงค่ำเช่ำรำยปีเท่ำนัน้ อีกทัง้ยังได้รับยกเว้นค่ำเช่ำในปีแรก และค่ำหน้ำดินจำกผู้ ให้เช่ำ ต่ำงจำกกำรซือ้ที่ดิน ที่ท ำให้ 
บริษัทฯ ต้องเสยีเงินก้อนใหญ่และท ำให้บริษัทฯ มีภำระจำกกำรกู้ เงินท่ีเพิ่มมำกขึน้ นอกจำกนีส้ทิธิกำรเช่ำที่บริษัทฯ ได้รับนัน้ 
มีมลูค่ำต ่ำกว่ำรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระทัง้ 2 รำย ได้แก่ บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ำกดั (CPM) และ 
บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ำกดั (UK) 

2)  บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ที่จะปรับปรุงอำคำรเดิม และก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มเติม เพื่อด ำเนินกิจกำรโรงแรม 4-5 
ดำว ภำยใต้ช่ือ โรงแรม House of Tin Baron จ ำนวน 62 ห้องพกั โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงรวมเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 
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280 ล้ำนบำท (“รำยกำรท่ี 2”) อยำ่งไรก็ตำมในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ จ ำเป็นต้องประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใน
โรงแรมเพื่อให้บริกำรด้วย ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่ำง บริษัท มดัแมน 
จ ำกัด (“MM”) (บริษัทฯ ถือหุ้นด้วยอตัรำส่วนร้อยละ 64.27 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วทัง้หมด) ซึ่งประกอบธุรกิจหลกัคือ 
ธุรกิจร้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่ม ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกำรขดัแย้งผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิ MM เป็น 
ผู้พิจำรณำเสนอและโอกำสกำรบริกำรร้ำนอำหำรและมีสิทธิปฏิเสธก่อน (First Right of Refusal) ตำมหนังสือให้ค ำมัน่ 
(Letter of Undertaking) ที่ได้จัดท ำร่วมกัน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเห็นว่ำไม่ได้เป็นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์แต่อย่ำงใด 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะมีกำรวำ่จ้ำงที่ปรึกษำในกำรจดัท ำ EIA เพื่อให้สำมำรถยื่นผำ่น EIA ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ประเมินควำมเสี่ยงไว้ 2 ข้อคือควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจที่ไม่เคยด ำเนินงำนมำก่อน และ
ควำมเสีย่งจำกกำรแขง่ขนัธุรกิจโรงแรมในภเูก็ต จำกอปุทำนท่ีเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ อยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯ ได้วำงแผนท่ีจะจ้ำงทำง 
MM  บริษัทย่อยมำเป็นผู้บริหำรโรงแรม ซึ่งทำง MM มีบคุลำกรที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจโรงแรมมำมำกกวำ่ 30 ปี และ ด้วย
จุดแข็งของโรงแรมที่มีสถำปัตยกรรมโดดเด่น โดยได้รับกำรออกแบบโดย นำยองอำจ สำตรพันธุ์  ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชำติ 
ประจ ำปี 2552 สำขำทศันศิลป์ ด้ำนสถำปัตยกรรมร่วมสมยั  จะสำมำรถลดควำมเสีย่งจำกที่กลำ่วมำได้ 

บริษัทฯ จะเร่ิมเข้ำท ำรำยกำรเมื่อได้รับกำรอนุมตัิจำกผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมกรอบ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมกำรได้อนมุตัิไว้ โดยรวมมลูคำ่โครงกำรลงทนุในครัง้นีท้ัง้สิน้ไมเ่กิน 412.72 ล้ำนบำท 
 

4.2)  การค านวณขนาดของรายการ 
4.2.1 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
กำรเข้ำท ำรำยกำรที่ 1 และรำยกำรที่ 2 ดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร

ตลำดทนุที่ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ 
ลงวนัที่ 31 สิงหำคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำร
เปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ .ศ. 2547 ลงวันที่ 29 
ตุลำคม 2547 (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) ซึ่งเมื่อค ำนวณตำมเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีก ำหนดโดยใช้มูลค่ำสงูสดุที่
ค ำนวณได้จำกหลกัเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งโดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 พบว่ำมี
ขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบัร้อยละ 7.81 ของสินทรัพย์รวม ตำมเกณฑ์มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทนซึ่งต ่ำกวำ่ร้อยละ 15 (ทัง้นี ้
บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรที่เกิดขึน้ในระหว่ำง 6 เดือนก่อนวนัที่มีกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร) รำยกำรดงักลำ่วจึงอยู่ภำยใต้อ ำนำจ
กำรอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และไม่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยตำมเกณฑ์กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรัพย์  

กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรท่ีจะได้มำซึง่สนิทรัพย์มีรำยละเอียดดงันี ้
 ข้อมลูทำงกำรเงิน 

(หนว่ย: ล้ำนบำท) SST 
งบกำรเงินรวม (สอบทำน) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 

สนิทรัพย์รวม     5,284.30  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2,759.53 
หนีส้นิรวม 2,015.48 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  1,016.47 
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(หนว่ย: ล้ำนบำท) SST 
งบกำรเงินรวม (สอบทำน) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 

สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA)  (507.18) 
ก ำไรสทุธิ 4 ไตรมำสลำ่สดุ1/ (186.42) 

หมำยเหต:ุ  1/ค ำนวณจำกงบกำรเงินของระหวำ่งวนัที่ 1 กรกฎำคม 2559 – 30 มิถนุำยน 2560 

 
 กำรค ำนวณขนำดรำยกำรเปรียบเทียบตำมเกณฑ์กำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ 

 กำรค ำนวณ มลูคำ่  
1. มลูคำ่ทรัพย์สิน NTA ของสินทรัพย์ที่จะได้มำ / NTA ของ SST ไม่สำมำรถค ำนวณได้เน่ืองจำกเป็นกำรท ำ

สญัญำเชำ่ระยะยำว และก่อสร้ำงโรงแรม 
2. ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินกำร 

(4 ไตรมำสลำ่สดุ) 
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนของสินทรัพย์ที่จะ

ได้มำ / ก ำไรสทุธิของ SST 
ไม่สำมำรถค ำนวณได้เน่ืองจำกเป็นกำรท ำ
สญัญำเชำ่ระยะยำว และก่อสร้ำงโรงแรม ยงั
ไมมี่กำรด ำเนินงำน 

3. มลูคำ่รวมของสิ่งตอบแทน มลูคำ่รวมของสิ่งตอบแทน (412.72) / 
สินทรัพย์รวมของ SST (5,284.30) 

7.81% 

4. มลูค่ำหุ้นทนุที่บริษัทจดทะเบียนออก
เพ่ือช ำระคำ่สินทรัพย์ 

จ ำนวนหุ้นที ่SST ออกเพ่ือช ำระคำ่สินทรัพย์  /  
จ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้วของ SST 

ไมมี่เน่ืองจำกเป็นกำรท ำรำยกำรด้วยเงินสด 

  

4.2.2  รายการเกี่ยวโยง 
นอกจำกนี ้กำรเข้ำท ำรำยกำรท่ี 1 ดงักลำ่วในกำรเข้ำท ำสญัญำสิทธิกำรเช่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงระยะเวลำ 30 ปี  

ถือเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ตำมประกำศรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยมีมลูค่ำขนำดรำยกำร 132.72 ล้ำนบำท ซึ่งสงูกว่ำ 20 
ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 2560 น้อยกว่ำศูนย์ (NTA เท่ำกับ (507.18) ล้ำนบำท) จึงไม่สำมำรถค ำนวณสดัส่วนของ NTA ได้ ดังนัน้  
บริษัทฯ จึงถือเกณฑ์ ซึง่สงูกวำ่ 20 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ต้องขออนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และจดัท ำรำยงำนกำรเปิดเผยสำรสนเทศของรำยกำรดงักลำ่ว  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติแตง่ตัง้ให้ บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
เพื่อให้ควำมเห็นต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัมลูค่ำยตุิธรรมและควำมสมเหตสุมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว  โดยบริษัทฯ จะ
จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลำลว่งหน้ำไมน้่อย
กว่ำ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 28 กนัยำยน 2560 เพื่ออนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว 
 

 กำรค ำนวณขนำดรำยกำรเก่ียวโยง 
 กำรค ำนวณ มลูคำ่ 

ขนำดรำยกำรเก่ียวโยง มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน / สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ SST  ไมส่ำมำรถค ำนวนได้ 
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 4.2.3  เหตุผลและความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 
ตำมแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีกำรลงทนุในธุรกิจร้ำนอำหำร และต้องกำรขยำยสำขำเพิ่ม จึงได้มีกำรหำท ำเลที่ตัง้

ในจงัหวดัภเูก็ต ซึง่ยงัไมม่ีสำขำร้ำนอำหำรของบริษัทฯ โดยเลง็เห็นวำ่เป็นจงัหวดัที่มแีนวโน้มกำรทอ่งเที่ยวเติบโตตอ่เนื่องจำก
จ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึน้ เนื่องจำกควำมโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเล ศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจน  
งำนเทศกำลประเพณีประจ ำปี และพิจำรณำท ำเลตัง้ของที่ดินดงักลำ่ว มีศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นโรงแรม โดยมีร้ำนอำหำร
ภำยใน เนื่องจำกอยูใ่นบริเวณเมืองเก่ำ และใกล้แหลง่ชมุชน บริษัทฯ จึงคำดวำ่กำรเข้ำท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะช่วยเสริมสร้ำง
รำยได้ และผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีให้แก่บริษัทฯ ในอนำคต 

 
5. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มา 

สญัญำสทิธิกำรเช่ำทีด่ินและสิง่ปลกูสร้ำง เป็นระยะเวลำ 30 ปี มีรำยละเอยีดสรุปได้ดงันี ้
5.1)  รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเภท ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง ขนำด 8 ไร่ 1 งำน 31 ตำรำงวำ (3,331 ตำรำงวำ หรือ 13,324 
ตำรำงเมตร) โฉนดที่ดินเลขท่ี 1475 เลขที่ดิน 278 หน้ำส ำรวจ 279 

ที่ตัง้   บ้ำนเลขท่ี 18  ถนนสตลู  ต ำบลตลำดใหญ่  อ ำเภอเมืองภเูก็ต  จงัหวดัภเูก็ต 
สภำพแวดล้อมทัว่ไป สภำพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปในบริเวณนีส้ว่นใหญ่ได้รับกำรพฒันำประเภทพำณิชยกรรมและ

ที่พกัอำศยั 
ทำงเข้ำ-ออก  ถนนสตลู เป็นถนนที่ผำ่นหน้ำทรัพย์สนิ มีพืน้ผิวของถนนเป็นแอสฟัลส์ขนำดควำม        

 กว้ำง 10 เมตร 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ  นำยศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ 
ภำระผกูพนั  ไมม่ีภำระผกูพนั 
ผงัเมือง  พืน้ท่ีสแีดง ประเภทพำณิชยกรรมและที่อยูอ่ำศยัหนำแนน่มำก 
หมำยเหตุ:อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรประเมินรำคำทรัพย์สินของบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จ ำกัด (“CPM”) ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2560 และ  

บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ำกดั ลงวนัท่ี 10 สงิหำคม 2560 (“UK”) 
 

โดยบริษัทฯ มีแผนจะก่อสร้ำง โรงแรมระดบั 4-5 ดำว เป็นอำคำร 2 ชัน้ มีห้องพกัจ ำนวน 62 ห้อง ภำยใต้ช่ือ
โรงแรม House of Tin Baron พืน้ท่ีก่อสร้ำงประมำณ 7,670 ตำรำงเมตร บนเนือ้ที่ประมำณ 4.79 ไร่ 

 

สรุปเง่ือนไขในร่ำงสญัญำเช่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง 
หวัข้อ รายละเอียด 

เง่ือนไขกำรยกเลิก  หำกผู้ เช่ำผิดนัดช ำระค่ำเช่ำ เกินกว่ำ 2 เดือน โดยปรำศจำกเหตสุดุวิสยั และผู้ ให้เช่ำได้สง่ค ำบอกกลำ่วด้วยวำจำ
หรือท ำเป็นหนังสือแจ้งผู้ เช่ำแล้ว แต่ผู้ เช่ำยงัเพิกเฉย หรือไม่แก้ไขเหตผิุดนัดดงักล่ำวภำยในระยะเวลำอนัสมควร
แล้ว ให้ถือวำ่เป็นเหตขุองกำรผิดสญัญำ และฝ่ำยผู้ เชำ่ยินยอมให้ผู้ ให้เชำ่ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญำเชำ่ได้ก่อนก ำหนด
ตำมสญัญำเช่ำ และผู้ เช่ำต้องเสียดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนัที่ผู้ เช่ำผิดนัดช ำระหนีต้ำมสัญญำ
ให้แก่ผู้ ให้เชำ่ 

 หำกผู้ เช่ำไม่ได้รับกำรอนุมัติก่อสร้ำงโรงแรม จำกกำรยื่นผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผู้ เช่ำ
สำมำรถขอยกเลิกสญัญำเช่ำ หรือปรับเปลี่ยนสญัญำเช่ำเหลือเพียงกำรเช่ำพืน้ที่ เพื่อก่อสร้ำงร้ำนอำหำรได้ ทัง้นี ้
ผู้ ให้เชำ่ตกลงคิดคำ่เชำ่ตำมสดัสว่นพืน้ที่ที่จะใช้ก่อสร้ำงร้ำนอำหำรตำมอตัรำคำ่เช่ำตอ่ไร่ตำมเดิมที่ก ำหนดไว้ โดย
ไมมี่คำ่ปรับใดๆ 
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 หากผู้ เช่ามีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นหลกั หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่  ผู้ ให้เช่ามีสิทธิปรับอตัราค่าเช่าใหม่ในอตัรา
ท่ีเท่ากบัราคาตลาด ณ เวลานัน้  โดยอ้างอิงกบัค่าเฉล่ียของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย หรือมีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าได้โดยไม่ถือว่าผู้ ให้เช่าผิดสญัญาและผู้ เช่าจะ
ไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากผู้ให้เช่า ทัง้นี ้หากผู้ให้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ผู้ เช่ามีสิทธิบอกขายสิ่งปลกูสร้าง
และอาคารท่ียงัใช้งานได้ให้กบัผู้ เช่า ซึง่ผู้ ให้เช่าจะต้องรับซือ้ไว้ตามราคาไม่ต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีในวนัท่ีตกลงซือ้
ขายและบวกเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของมลูคา่จากการลงทนุในทรัพย์สินนบัตัง้แต่วนัท่ีก่อสร้างเสร็จ (ทัง้นี ้จะไม่นบั
รวมทรัพย์สิน และ/หรือ อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีสามารถถอดถอนและเคลื่อนย้าย หรือขนย้ายออกไปได้โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย หรือกระทบตอ่โครงสร้าง หรือความมัน่คงแข็งแรงของอาคารและส่ิงปลกูสร้าง) 

เง่ือนไขการตอ่สญัญา  หากผู้ เช่าต้องการต่ออายสุญัญาการเช่า ผู้ ให้เช่าตกลงจะให้ผู้ เช่าต่ออายสุญัญาการเช่าต่อไปได้ ตามรายละเอียด
และเง่ือนไขท่ีจะตกลงเห็นชอบร่วมกนัตอ่ไป โดยผู้ เช่าต้องแจ้งความประสงค์ขอตอ่อายสุญัญาเช่าให้ผู้ ให้เช่าทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 6 เดือนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า  

เง่ือนไขอ่ืน  ภายหลงัสิน้สดุสญัญา หากไม่มีการต่ออายสุญัญาเช่าออกไป  สิ่งปลกูสร้างใดๆ อนัมีลกัษณะยึดติด ตรึงตรากบั
ท่ีดินท่ีเช่า ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของ “สถานท่ีเช่า” ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าทัง้สิน้  

 คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะโอนสิทธิการเช่า “สถานท่ีเช่า” ตามสญัญาฉบบันีท้ัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ อ่ืนไม่ได้ 
เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เสียก่อน 

 
คา่เช่าจะชําระเป็นรายเดือนตามอตัราและกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: บาท) 
ปีท่ี  คา่เช่าตอ่เดือน  คา่เช่าตอ่ปี 
ปีท่ี  ยกเว้นคา่เช่า ยกเว้นคา่เช่า 

2 ถงึ 3 220,000 2,640,000 
4 ถงึ 6 20,000 3,000,000 
7 ถงึ 9 300,000 3,600,000 
0 ถงึ 2 320,000 3,840,000 
3 ถงึ  30,000 4,200,000 
6 ถงึ 8 400,000 4,800,000 
9 ถงึ 2 420,000 ,040,000 
22 ถงึ 24 40,000 ,400,000 
2 ถงึ 27 00,000 6,000,000 
28 ถงึ 30 0,000 6,600,000 

รวมค่าเช่าท ัง้หมด 32,720,000 
หมายเหต:ุ ไม่มีค่าหน้าดิน หรือ ค่าเช่าลว่งหน้า ท่ีผู้ ให้เช่าบางรายขอเก็บในวนัแรกท่ีทําสญัญา ซึง่โดยทัว่ไปอาจคิดเป็นสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0 – 
30 ของมลูคา่เช่าท่ีดินทัง้หมด และบางรายอ่ืนเรียกคา่หน้าดินสงูถึงร้อยละ 70 – 80 ของมลูคา่เช่าท่ีดินทัง้หมด (สดัสว่นคา่หน้าดินท่ีกําหนดทัว่ไป 
สอบถามจากผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ) 
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.2)   สถานที่ต ัง้และภาพประกอบทรัพย์สนิ  
 

 
ท่ีมา: รายงานประเมินมลูคา่สินทรัพย์โดย CPM 

 

.3)   โฉนดที่ดนิ 
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อัตรำค่ำเช่ำในสญัญำสิทธิกำรเช่ำเป็นกำรเจรจำต่อรองระหว่ำงผู้ เช่ำและผู้ ให้เช่ำ โดยพิจำรณำอ้ำงอิงจำกรำคำ
ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิอิสระ 2 รำย ที่ขึน้ทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(“ส ำนกังำน กลต.”) ได้แก่  บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ำกดั (“CPM”) และ บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ำกดั (“UK”) 
สรุปได้ดงันี ้ 

 
 บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ำกดั (CPM) บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ำกดั (UK) 
ประเภททรัพย์สนิ ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง 
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ บ้ำนเลขท่ี 18 ถนนสตลู ต ำบลตลำดใหญ่ 

อ ำเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต  
ถนนสตลู ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภเูก็ต 
จงัหวดัภเูก็ต 

เอกสำรสทิธ์ิท่ีดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 1475 จ ำนวน 1 ฉบบั เนือ้ที่ 
8-1-31.0 ไร่ หรือ 3,331.0 ตำรำงวำ 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 1475 จ ำนวน 1 ฉบบั เนือ้ที่ 8-
1-31 ไร่ หรือ 3,331 ตำรำงวำ 

สิง่ปลกูสร้ำง อำคำรบ้ำนเดี่ยวตกึ 2 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั 
พืน้ท่ีใช้สอยรวม 821 ตำรำงเมตร 

อำคำรบ้ำนเดี่ยวตกึ 2 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั พืน้ท่ี
ใช้สอยรวม 821 ตำรำงเมตร 

อำยอุำคำร 26 ปี 26 ปี 
กำรดแูลบ ำรุงรักษำ มีกำรดแูลรักษำอยำ่งตอ่เนื่อง มีกำรดแูลรักษำอยำ่งตอ่เนื่อง 
กำรใช้งำนปัจจบุนั ไมม่ีกำรใช้งำน ไมม่ีกำรใช้งำน 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน นำยศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ นำยศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ 
ภำระผกูพนั ไมม่ีภำระผกูพนัใดๆ ไมม่ีภำระผกูพนัใดๆ 
วตัถปุระสงค์กำรประเมิน เพื่อวตัถปุระสงค์สำธำรณะ เพื่อวตัถปุระสงค์สำธำรณะ 
วิธีกำรประเมินท่ีดิน มลูคำ่ตลำดที่ดิน1/ 

- วิธีรำคำตลำด (Market Approach)  
มลูคำ่ตลำดคำ่เช่ำ2/ 
- วิธีรำคำตลำด (Market Approach)  

มลูคำ่ตลำดที่ดิน1/ 
- วิธีรำคำตลำด (Market Approach)  
มลูคำ่ตลำดคำ่เช่ำ2/ 
- วิธีคดิรำยได้ (Income Approach) 

วิธีกำรประเมินสิง่ปลกูสร้ำง วิธีคิดจำกต้นทนุ (Cost Approach) วิธีคิดจำกต้นทนุ (Cost Approach) 
วนัท่ีประเมิน วนัท่ี 9 สงิหำคม 2560 วนัท่ี 10 สงิหำคม 2560 
มลูคำ่ที่ดินท่ีประเมิน 191,532,500 บำท 216,515,000 บำท 
มลูคำ่อำคำรท่ีประเมิน 6,263,290 บำท 6,263,290 บำท 
รวมมลูคำ่ทรัพย์สนิ  
(เพื่อการซือ้ขาย) 

197,800,000 บาท 222,778,290 บาท 

รำคำที่ดินประเมินตอ่ตำรำงวำ 
(เพื่อการซือ้ขาย) 

57,500 บำท 65,000 บำท 

อตัรำคำ่เช่ำรวม 30 ปี 285,452,494 บำท 212,286,496 บำท 
- กำรปรับเพิ่มคำ่เช่ำ ร้อยละ 3 ตอ่ปี ร้อยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 

หมำยเหต:ุ 1/ CPM และ UK เลือกใช้วิธีเดียวกนัคือวิธีรำคำตลำด (Market Approach) ในกำรประเมินมลูคำ่ตลำดที่ดินเน่ืองจำกสำมำรถหำทีด่นิ
ซือ้ขำยที่สำมำรถเปรียบเทียบกนัได้ในบริเวณใกล้เคียง 
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2/ CPM เลือกใช้วิธีรำคำตลำด (Market Approach) ในกำรประเมินมลูคำ่ตลำดคำ่เชำ่เน่ืองจำกสำมำรถหำที่ดินเสนอเชำ่เปรียบเทียบ
กันได้ ส่วนทำง UK เน่ืองจำกไม่สำมำรถหำข้อมูลที่ดินเสนอเช่ำมำเปรียบเทียบได้เพียงพอ จึงเลือกวิธีคิดรำยได้ (Income 
Approach) โดยกำรใช้อตัรำผลตอบแทนของที่ดินซือ้ขำยในกำรประเมินมลูคำ่ 

 
สมมติฐำนและผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ MM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และมีผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำร
ร้ำนอำหำร และโรงแรม ท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน (Feasibility Study) และพิจำรณำผลตอบแทนจำกกำร
ลงทนุส ำหรับระยะเวลำ 30 ปี (รวมระยะเวลำกำรขออนญุำต และก่อสร้ำง) ซึ่งได้รับกำรพิจำรณำแล้วจำกกรรมกำร สรุปได้
ดงันี ้ 

สรุปสมมติฐำนประมำณกำรทำงกำรเงิน ดงันี ้
1. รายได้ 
1.1. รำยได้คำ่ห้องพกั 
บริษัทฯ มีแผนจะเปิดให้บริกำรห้องพกั ภำยใต้ช่ือโรงแรม House of Tin Baron ซึ่งมีจ ำนวนห้องพกัทัง้หมด 62 ห้อง 

โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
อตัรำกำรเข้ำพกั  
บริษัทฯ ก ำหนดให้อตัรำกำรเข้ำพกัเฉลีย่เร่ิมต้นของโครงงกำรอยูท่ี่ร้อยละ 60 และปรับขึน้เป็นร้อยละ 66 ร้อยละ 72.6 

ร้อยละ 79.86 และร้อยละ 86.25 ตำมล ำดบั และหลงัจำกนัน้ก ำหนดให้คงที่ตลอดระยะประมำณกำร (อ้ำงอิงจำกอตัรำเข้ำ
พกัเฉลี่ยของโรงแรมในภเูก็ต ที่มำ: กรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้MM คำดว่ำด้วยจุดขำยของโรงแรม และกำร
วำงแผนกำรตลำดที่ดี นำ่จะท ำให้อตัรำกำรเข้ำพกัสงูกวำ่ข้อมลูคำ่เฉลีย่ได้ 

อตัรำรำคำห้องพกัเฉลีย่ 
บริษัทฯ ก ำหนดให้ปีที่ 1 รำคำห้องพกัเฉลี่ยเท่ำกบั 5,358 บำทต่อคืน และก ำหนดให้ปรับเพิ่มขึน้ทุกปี โดยมีอตัรำ

เติบโตเท่ำกับร้อยละ 2 ตลอดระยะประมำณกำร (อ้ำงอิงจำกรำคำห้องพักโรงแรมระดบั 4-5 ดำว ในอ ำเภอเมืองภูเก็ต  
จำกเว็บไซต์ booking.com) โดย MM คำดวำ่จะสำมำรถท ำกำรตลำดเพื่อปรับรำคำได้ดงักลำ่ว 

1.2. รำยได้คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่ม 
รำยได้คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่ม ประกอบด้วยรำยได้จำกร้ำนอำหำร รำยได้จำกกำรให้บริหำรอำหำรในห้องพกั รำยได้

จำกมินิบำร์ เป็นต้น โดยบริษัท ก ำนหนดให้เท่ำกับร้อยละ 58 ของรำยได้รวม (โดยอ้ำงอิงตำมแผนโครงกำรของบริษัทฯ  
จำกประสบกำรณ์ของผู้บริหำร MM) 

1.3. รำยได้อื่น  
รำยได้อื่น ประกอบด้วย รำยได้ค่ำกิจกรรมและสปำ รำยได้ร้ำนก๊ิฟช็อป รำยได้ค่ำสอนท ำอำหำร เป็นต้น คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 4 ของรำยได้รวม (โดยอ้ำงอิงตำมแผนโครงกำรของบริษัทฯ จำกประสบกำรณ์ของผู้บริหำร MM) 
 
2. ต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทนุกำรให้บริกำร ประกอบด้วย ต้นทนุให้บริกำรห้องพกั อำหำร และเคร่ืองดื่ม ค่ำใช้เก่ียวกบัพนกังำน ค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆ เป็นต้น ต้นทุนกำรให้บริกำรคิดเป็นร้อยละ 43.55 ของรำยได้รวม (โดยอ้ำงอิงตำมแผนโครงกำรของบริษัทฯ จำก
ประสบกำรณ์ของผู้บริหำร MM) 
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3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำ 

ค่ำธรรมเนียมบริหำรจดักำรโรงแรม ค่ำธรรมเนียมภำพลกัษณ์ เป็นต้น ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรคิดเป็นร้อยละ 37.95 ของ
รำยได้รวม (โดยอ้ำงอิงตำมแผนโครงกำรของบริษัทฯ จำกประสบกำรณ์ของผู้บริหำร MM) 
 

(ล้ำนบำท) 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
รำยได้รวม 5.19 62.26 62.26 177.42 202.14 230.58 262.89 
ต้นทนุกำรให้บริกำร 2.73 32.77 32.77 78.48 87.58 96.26 106.06 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 2.5 13.4 16.7 87.9 88.7 96.6 106.3 
ก าไรสุทธิ 0.00 2.15 (1.47) (3.15) 11.32 20.70 31.99 

 
(ล้ำนบำท) 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F  

รำยได้รวม 294.67 306.01 318.08 330.46 343.64 357.17  
ต้นทนุกำรให้บริกำร 115.76 121.06 126.27 131.72 137.43  143.45  
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 115.12 112.2 116.5 120.8 125.4 130.4  
ก าไรสุทธิ 43.95 52.82 56.66 61.10 64.69 66.61  

 
4. อัตราส่วนลด (Discount Rate) 
บริษัท ก ำหนดให้อตัรำสว่นลด เทำ่กบัร้อยละ 10  เพื่อใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ก ำหนดตำม

ประประสบกำรณ์ของผู้บริหำร MM 
 

โดยอาศัยสมมติฐานข้างต้น สามารถค านวณกระแสเงนิสด (Free Cash Flow : FCF) ของโครงการ ดังนี ้
 

(ล้ำนบำท) 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 
กระแสเงินสดของกิจกำร  
(Free Cash Flow to the Firm) 

(55.83) (209.15) 14.81 32.75 44.20 51.86 62.09 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด (50.76) (172.85) 11.13 22.37 27.44 29.28 31.86 

 
(ล้ำนบำท) 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F  

กระแสเงินสดของกิจกำร  
(Free Cash Flow to the Firm) 

46.31 72.96 74.95 77.05 79.41 612.47  

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด 21.60 30.94 28.90 27.01 25.30 177.41  

 
จากข้อมูลข้างต้น มูลค่าผลตอบแทนการลงทุน สามารถสรุปได้ดังนี ้
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ (Internal Rate of Return: IRR) 19.88 
มลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิจำกกำรลงทนุ (Net Present Value: NPV)     209.63  
ระยะเวลำคืนทนุ (Payback Period)         7.07  
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7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 
บริษัทฯ จะได้มำซึง่สทิธิเชำ่ที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง รวม 30 ปี เนือ้ที่ 8 ไร่ 1 งำน 31 ตำรำงวำ (โฉนดเลขที่ 1475 เลขที่ดิน 

278  หน้ำส ำรวจ 279 ถนน สตลู ต ำบล ตลำดใหญ่ อ ำเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต) มลูคำ่ 132.72 ล้ำนบำท และลงทนุ
ก่อสร้ำงโรงแรม 4-5 ดำว ขนำด 62 ห้อง ภำยใต้ช่ือโรงแรม House of Tin Baron และ คำ่ก่อสร้ำงอำคำร, คำ่ออกแบบและ
ด ำเนินกำรขออนญุำตก่อสร้ำง, คำ่งำนระบบตกแตง่และอปุกรณ์ และคำ่ใช้จ่ำยอื่น คิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณไม่เกิน 280 
ล้ำนบำท (เงินลงทนุ แบง่เป็น โรงแรมประมำณ 250 ล้ำนบำท และ ร้ำนอำหำรประมำณ 30 ล้ำนบำท)  รวมมลูคำ่กำรลงทนุ
ในโครงกำรครัง้นีไ้มเ่กิน 412.72 ล้ำนบำท  
 
8. แหล่งที่มาของเงนิทุน 

แหลง่เงินทนุของ SST ที่ใช้ในกำรเข้ำท ำรำยกำรและกำรพฒันำโครงกำรมีรำยละเอียดประกอบดงัตอ่ไปนี ้
แหลง่เงินทนุท่ีใช้ในกำรพฒันำ

โครงกำร 
จ ำนวน (ล้ำนบำท) เง่ือนไขที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

เงืินกู้ยืมสถำบนักำรเงินระยะสัน้ 60.00 ไมม่ี 
เงืินกู้ยืมสถำบนักำรเงินระยะยำว 270.00 ไมม่ี 

รวมทัง้สิน้ 330.00  
 

มูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรครัง้นีม้ีจ ำนวนเงินไม่เกิน 412.72 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะกู้ เงินจำกสถำบนั
กำรเงินเพียง 330 ล้ำนบำท เท่ำนัน้ เนื่องจำก ถึงแม้สญัญำสิทธิกำรเช่ำที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงจะมีมลูค่ำ 132.72 ล้ำนบำท 
แต่มีเง่ือนไขที่มีกำรช ำระเป็นรำยเดือน (เดือนละ 220,000 (ปีที่ 2-3) และปรับเพิ่มขึน้จนถึงเดือนละ 550,000 (ปีที่ 28 – 30) 
โดยได้รับยกเว้นค่ำเช่ำในปีแรก นอกจำกนีจ้ะมีกระแสเงินสดเพื่อมำช ำระค่ำเช่ำ จำกกำรด ำเนินงำนกิจกำรโรงแรมและ
อำหำร ในสว่นกำรก่อสร้ำงจะใช้เงินกู้ ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินตำมแผน ท ำให้บริษัทฯ จะมีแหลง่เงินทนุเพียงพอส ำหรับ
กำรเข้ำท ำรำยกำรในครัง้นี ้

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท 
1. กำรเข้ำท ำรำยกำรในครัง้นี ้และคำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และสร้ำงกระแสเงินสดจำกกำร

ด ำเนินงำนได้อยำ่งตอ่เนื่องในระยะยำว 
2. บริษัทฯ สำมำรถกระจำยควำมเสี่ยงของบริษัทฯ จำกเดิมที่ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะกำรให้เช่ำและบริหำรพืน้ที่ และ

ตอ่มำได้ขยำยไปลงทนุในธุรกิจร้ำนอำหำร ท ำให้สำมำรถขยำยร้ำนอำหำร และตอ่ยอดไปสูธุ่รกิจกำรทอ่งเที่ยวและ
สนัทนำกำร ผำ่นกำรลงทนุในธุรกิจโรงแรม ซึง่มีท ำเลที่ตัง้ที่มีศกัยภำพในจงัหวดัภเูก็ต 

3.  บริษัทฯ สำมำรถรวมกำรบริหำรงำน และกำรใช้บคุลำกรร่วมกนั กับบริษัท มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) (“MM”) ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ย ที่บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่อยูท่ี่ร้อยละ 64.27 ซึง่จะช่วยให้เกิดกำรเติบโตร่วมกนัในอนำคต   

 
10. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

เนื่องจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรนี ้ถึงแม้ไม่ได้ถือเป็นกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงมีนยัส ำคญั ตำม
ประกำศกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ แตร่ำยกำรนีเ้ข้ำขำ่ยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
ดงันัน้บริษัทฯ ต้องขออนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรซือ้หุ้นสำมญัในครัง้นีจ้ำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 
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ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียและ
จดัสง่รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบประกอบกำรตดัสนิใจ 

 
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมกำรที่สว่นได้เสียและ/หรือกรรมกำรที่เป็นบคุคลเก่ียวโยงเข้ำร่วมประชมุ
ในวำระนี ้(คือ นำยศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์) ได้พิจำรณำกำรเข้ำท ำสญัญำเช่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง ซึง่เป็นรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกนั
แล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรในครัง้นีจ้ะเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจำกเป็นกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำร และ
พฒันำต่อเป็นธุรกิจโรงแรม ในท ำเลที่ตัง้ที่มีศกัยภำพในกำรเติบโต และสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงตอ่เนื่องในอนำคต อีกทัง้ สมมติฐำนและผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ มีแหลง่อ้ำงอิงและได้ผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรจดักำรร้ำนอำหำร และโรงแรม ร่วมท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทนุในครัง้นี ้นอกจำกนี ้ยงัมีรำคำเช่ำ
ตำมสญัญำสทิธิกำรเช่ำที่ต ่ำกวำ่รำคำตลำด 

ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นวำ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วแม้จะเป็นรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงแตก็่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจำกมีเง่ือนไขกำรเช่ำที่ต ่ำกวำ่รำคำตลำด รวมทัง้มีกำรลดคำ่เชำ่ในปีแรก (ฟรี) สง่ผลให้
บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำท ำรำยกำร  

ในกำรนีท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยไมม่ีกรรมกำรท่ีสว่นได้เสยีและ/หรือกรรมกำรท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงเข้ำร่วม
ประชุม จึงมีมติเห็นชอบในกำรท ำสญัญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงจำก นำยศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์  โดยให้น ำเสนอต่อผู้ ถือหุ้น 
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

 
12.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่ แตกต่างจากความเห็นของ                

คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11) ข้างต้น 
คณะกรรมกำรบริษัททกุท่ำนมีควำมเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมกำรบริษัทข้ำงต้นและไม่มีกรรมกำรตรวจสอบ

ทำ่นใดมีควำมเห็นที่แตกตำ่งจำกมติคณะกรรมกำรดงักลำ่ว  
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(2) สารสนเทศข้อมูลบริษัทฯ (บญัชี 2) 
 
ข้อมูลบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
1. ประวัติความเป็นมา 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) เร่ิมประกอบกิจกำรประเภทคลงัสินค้ำและท่ำเทียบเรือ มำตัง้แต่ปี 2519 จด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหำชน เมื่อปี 2537 จำกประสบกำรณ์ที่ยำวนำนในธุรกิจคลงัสินค้ำ บริษัทได้ขยำยกิจกำรสูธุ่รกิจ คลงั
เก็บเอกสำร บรรจุกล่อง/แฟ้ม ในปี 2538 มีกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บเอกสำรโดยน ำระบบ AS/RS (AUTOMATED 
STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ BARCODE และ COMPUTER มำใช้งำนกำรจดัเก็บ และค้นหำเอกสำร
ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ พร้อมบริกำรจดัเก็บสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ หรือสนิค้ำที่มีควำมจ ำเป็นต้องเก็บใน ห้องควบคมุอณุหภมูิ   

ในเดือนตุลำคม 2552 บริษัทฯได้ก่อตัง้บริษัทย่อยขึน้ ช่ือ บริษัท เอส เอส ที คลงัสินค้ำ จ ำกัด ประกอบธุรกิจ 
คลงัสินค้ำรับอนุญำต โดยบริษัทฯ ยงัคงด ำเนินธุรกิจท่ำเทียบเรือเดินทะเล ให้เช่ำพืน้ที่ คลงัสินค้ำ ให้บริกำรบริหำรสต็อก
สนิค้ำและบริกำรรับฝำกเอกสำรอยู่ 

ตอ่มำในเดือนมกรำคม 2555 บริษัทได้เข้ำสูธุ่รกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม ด้วยกำรเข้ำซื ้อ้หุ้น 100% ในบริษัท มดัแมน 
จ ำกดั บริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษัท เอบีพี คำเฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยบริษัท โกลเด้น โดนทั 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษัทท่ีถือสทิธิในกำรประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร และเคร่ืองดื่มแบรนด์ “Dunkin Donut” ในประเทศ
ไทย สว่น บริษัท เอบีพี คำเฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษัทท่ีถือสทิธิในกำรประกอบ ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มแบรนด์ “Au 
Bon Pain” ในประเทศไทย หลงัจำกนัน้บริษัทยงัได้ขยำยกิจกำรต่อไปในธุรกิจ อำหำรและเคร่ืองดื่ม โดยได้ซือ้สินทรัพย์ที่ใช้
ในกำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยไอศกรีมแบรนด์ “Baskin Robbins” แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยโดยผ่ำนบริษัทย่อย คือ 
บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ำกดั 

เพื่อขยำยโอกำสทำงธุรกิจให้มำกยิ่งขึน้ บริษัทฯและบริษัท มดัแมน จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) ได้เข้ำซือ้หุ้นของ บริษัท เกร
ฮำวด์ จ ำกดั และ บริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ่ จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2557 สง่ผลให้บริษัทสำมำรถ ขยำยธุรกิจอำหำรและ
เคร่ืองดื่มคลอบคลมุกลุม่ลกูค้ำมำกขึน้ โดยเฉพำะโอกำสในกำรขยำยไปยงัตำ่งประเทศ นอกจำกนีย้งัช่วยให้กลุม่บริษัทมีแบ
รนด์เป็นของตนเอง เพิ่มศกัยภำพกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ช่วยกระจำยควำม เสี่ยงจำกธุรกิจเดิมที่มีอยู ่และเพิ่มธุรกิจใหม่
ไปยงัธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป 

และในปี 2560 บริษัทฯได้น ำบริษัท มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อให้ 
บริษัท มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) สำมำรถระดมทนุได้ด้วยตนเองในตลำดทนุเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ ในอนำคตซึ่งจะช่วย
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัในอนำคต และยงัช่วยเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินให้แก่ บริษัทและบริษัท มดัแมน 
จ ำกดั (มหำชน) นอกจำกนีย้งัเป็นกำรลดภำระกำรพึง่พิงแหลง่เงินทนุจำกบริษัทฯได้อีกด้วย 

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจคลงัสินค้ำและท่ำเทียบเรือ ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจเสือ้ผ้ำ
ส ำเร็จรูป ดงัตอ่ไป 
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ธุรกิจคลงัสนิค้ำและทำ่เทียบเรือ  
บริษัทฯให้บริกำรรับฝำกเอกสำรบรรจุกล่องแฟ้ม, ให้เช่ำพืน้ที่คลงัสินค้ำ ทัง้แบบเช่ำเหมำหลงัและแบบแบ่ง

พืน้ท่ีให้เช่ำ, รับบริหำรจดักำรสต๊อกสนิค้ำแบบครบวงจร อีกทัง้ยงัมีบริกำรอื่นๆ ได้แก่ บริกำรให้เงินกู้ โดยกำรรับจ ำน ำสนิค้ำที่
ฝำกอยู่กับบริษัทย่อย , ท่ำส ำหรับเทียบเรือเดินทะเล , จัดหำกำรประกันภัยในสินค้ำ และบริกำรรับฝำกสินค้ำพืชผลและ
ผลผลติเกษตรกรรมที่เตรียมสง่ไปตำ่งประเทศหรือสนิค้ำทัว่ไปท่ีผลติได้และใช้หมนุเวียนภำยในประเทศ เป็นต้น 

ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม  
บริษัทถือหุ้นในบริษัท มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 64.27 ซึ่งบริษัท มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ ถือหุ้ นสำมญัร้อยละ 
100 ในบริษัท เอบีพี คำเฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั, บริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จ ำกดั, บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ำกดั และ
ถือหุ้นสำมญัและหุ้นบริุมสทิธิ ร้อยละ 100 ในบริษัท เกรฮำวด์ จ ำกดั และบริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ่ จ ำกดั 

1) บริษัท เอบีพี คำเฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้ ถือสิทธ์ิในกำรประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร “Au Bon Pain” แต่
เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย มีจ ำนวนสำขำในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 72 สำขำ  

2) บริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผู้ ถือสทิธ์ิในกำรประกอบธุรกิจร้ำน “Dunkin’ Donuts” แตเ่พียง
ผู้ เดียวในประเทศไทย  มีจ ำนวนสำขำในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 307 สำขำ 

3) บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ำกดั เป็นผู้ ถือสิทธ์ิในกำรประกอบธุรกิจร้ำนไอศกรีมภำยใต้แบรนด์ “Baskin Robbin” 
ในประเทศไทย มีจ ำนวนสำขำในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 34 สำขำ 

4) บริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ่ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรภำยใต้ช่ือ Greyhound Café , Another Hound Café , 
Sweet Hound และ Ground-Hey มีจ ำนวนสำขำในประเทศไทย ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 14 สำขำ 

ธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป 
1) บริษัท เกรฮำวด์ จ ำกดั เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปภำยใต้แบรนด์ “Greyhound” ณ 31 ธันวำคม 

2559 มีสำขำในประเทศไทยจ ำนวน 14 สำขำ และจ ำหนำ่ยไปยงัตวัแทนจ ำหนำ่ยในเอเชีย 
 

3. โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ 
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 นอกจำกบริษัทย่อยดงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว บริษัท ยงัมีกำรลงุทนในบริษัทร่วม ได้แก่ กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย (“SSTPF”) เป็นจ ำนวน 22.5 ล้ำนหนว่ย มลูคำ่หนว่ยละ 10 บำท คิดเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 225 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 33.33 (ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัที่ 20 มีนำคม 2560) และลงทนุในกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 
สมำร์ท สโตเรจ (“SSTSS”) เป็นจ ำนวน 12.3 ล้ำนหน่วย มลูค่ำหน่วยละ 10 บำทคิดเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 123 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.00 (ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียน วนัท่ี 22 สงิหำคม 2559)  

 
4. โครงสร้างรายได้ 
 รำยได้หลกัของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รำยได้จำกธุรกิจคลงัสินค้ำและท่ำเทียบเรือ รำยได้จำกธุรกิจ
อำหำรและเคร่ืองมือ และรำยได้จำกธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป โดยมีรำยละเอียดสดัสว่นของรำยได้ดงันี ้

                                  (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ประเภทรายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน 

รำยได้จำกธุรกิจคลงัสนิค้ำและทำ่เทียบเรือ 271 9% 276 9% 325 10% 

รำยได้จำกธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม 2,072 69% 2,562 80% 2,708 81% 

รำยได้จำกธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป 112 4% 236 7% 181 5% 

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ถำวร 487 16% -  -  

รำยได้อื่น 64 2% 114 4% 123 4% 

รวม 3,006 100% 3,188 100% 3,337 100% 

 
5. ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.1 ผู้ถอืหุ้น  
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) เดิมเป็นบริษัทในเครือของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ต่อมำเมื่อ

วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2548 บริษัทได้มีกำรเปลีย่นแปลงผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่จำกธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นกลุม่
ผู้ ร่วมลงทนุของนำยศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์  

 
5.2 กลุ่มผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นสูงสุด 20 รายแรก 

ล าดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น % หุ้น 

1 นำยศภุสทิธ์ิ  สขุะนินทร์ 89,491,562 19.63 

2. นำยศภุชยั  สขุะนินทร์ 47,928,147 10.51 

3. นำงอินทิรำ  สขุะนินทร์ 47,289,982 10.37 

4. น.ส.ดวงแข  ชินธรรมมติร์ 25,508,267 5.60 

5. น.ส.ดวงดำว  ชินธรรมมติร์ 24,988,393 5.48 

6. นำยทวีฉตัร  จฬุำงกรู 24,300,000 5.33 

7. นำยจ ำรูญ  ชินธรรมมติร์ 22,183,332 4.87 
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ลาํดับ ผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น % หุ้น  

8. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 16,644,546 3.65 

9. นางกมลี  ปัจฉิมสวสัด์ิ 14,031,410 3.08 

10. น.ส.กมลฤดี  ปัจฉิมสวสัด์ิ 13,143,572 2.88 

11. นางมนทนฐั  แต้มศิริชยั 11,449,625 2.51 

12. นายสมพงษ์  ชลคดีดํารงกลุ 7,096,300 1.56 

13. นายพรประสงค์  แต้มศิริชยั 6,337,607 1.39 

14. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั  4,370,728 0.96 

15. ด.ช.ศภุเดช  สขุะนินทร์ 3,929,976 0.86 

16. ด.ช.ศภุฤทธ์ิ  สขุะนินทร์ 3,929,976 0.86 

17. นายสกล  งามเลศิชยั 3,286,899 0.72 

18. นางพรทิพย์  ปัญญาสกลุวงศ์ 2,723,710 0.60 

19. นายชาลี  ชินธรรมมิตร์ 2,609,601 0.57 

20. นายณฐัพชัร  สมบติัวรพฒัน์ 2,380,000 0.52 

 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 82,184,190 18.05 

ยอดรวม 455,807,823 100.00 

5.3 ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  (นายศุภสทิธ ิ์ สุขะนินทร์) 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ จาํนวนหุ้นท ี่ถ ือ  

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือห ุ้น  

(ร้อยละ) 
นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ - เป็นประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  
- เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ 

89,491,562 19.63 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวสัด์ิ - คุส่มรส 13,143,572 2.88 
1. ด.ช. ศภุฤทธ์ิ สขุะนินทร์ - บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 3,929,976 0.86 
2. ด.ช. ศภุเดช สขุะนินทร์ - บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 3,929,976 0.86 

 รวม 110,495,086 24.24 

กลุม่ตระกลูสขุะนินทร์ท่านอ่ืน ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. นางอินทิรา สขุะนินทร์ - มารดา 47,289,982 10.37 
2. นายศภุชยั สขุะนินทร์ - พ่ีชาย 47,928,147 10.51 
3. ด.ญ. ศิตา สขุะนินทร์ - หลานสาว (บตุรสาวของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 294,916 0.06 
4. ด.ญ. ศิภา สขุะนินทร์ - หลานสาว (บตุรสาวของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 291,286 0.06 
5. ด.ช. ศรุต สขุะนินทร์ - หลานชาย (บตุรชายของนายศภุชยั สขุะนินทร์) 298,383 0.07 
6. นางสทุธิดา สขุะนินทร์ - คูส่มรสของนายศภุชยั สขุะนินทร์ 2,010,983 0.44 

 รวม 98,113,697 21.53 
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ จาํนวนหุ้นท ี่ถ ือ  
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือห ุ้น  
(ร้อยละ) 

กลุม่ตระกลูผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุม่อ่ืน ความสมัพนัธ์กบันายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์    
1. ตระกลูชินธรรมมิตร์ -   ตระกลู ของลงุและน้า ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 95,015,808 20.85 
2. ตระกลูแต้มศิริชยั -   ตระกลู ของปา้ ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 17,825,042 3.91 
3. ตระกลูปัจฉิมสวสัด์ิ -   ตระกลู ของคูส่มรส ของนายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ 

    ไม่นบัรวม นางสาวกมลฤดี (บคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258) 
14,330,227 3.14 

 รวม 127,171,077 27.90 

 
5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ  
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

ชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายสมโภชน์ อินทรานกุลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
2. นายสรุพงษ์ ไพสฐิพฒันพงษ์ กรรมการและกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นางจิตรา ถาวระ กรรมการและกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
4. นายทศพร ซิมตระการ กรรมการและกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
5. นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ รองประธานกรรมการ, และประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ   
6. นายปิลญัชยั ประดบัพงศ์ กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
7. นางอินทิรา สขุะนินทร์ กรรมการ 
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

 
5.5 คณะผู้บริหารระดับสูง 
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 

 ชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
2. Mr. Bjorn Karlsson รองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ 
3. Mr. Rod Kimber รองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจคลงัเอกสาร 
4. นายกษิดิศ ทวีสิน ผู้จดัการฝ่ายคลงัเอกสาร 
5. นายปัญญา ซุน่ทรัพย์ ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า และทา่เทียบเรือ 
6. นางพชัรี บนุนาค ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 
7. นางสาวมนสัวี ปกรณ์ชยักลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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6. สรุปรายการสาํคัญในงบการเงนิ 

6.1 งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มถิุนายน  2560 

(งบสอบทาน) 
สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  191.52 121.47 100.45 190.92 
เงินลงทนุชัว่คราว 4.06 8.13 12.21 1.00 
ลกูหนีก้ารค้าแลลกูหนีอ่ื้น 112.82 103.04 113.04 114.43 
สินค้าคงเหลือ 221.25 223.88 204.35 181.60 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 42.52 61.81 77.05 86.44  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 572.17 518.32 507.10 574.39  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3.59 3.02 3.02 2.94  

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 119.31 114.39 118.70 117.47  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 238.01 237.97 230.78 232.64  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 435.26 392.44 366.35 366.35  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 943.99 1,015.63 999.76 1,008.18  

คา่ความนิยม 1,896.04 1,896.04 1,896.04 1,896.04  
สิทธิการเช่า 91.26 86.55 73.40 85.63  
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1,167.33 1,095.94 886.30 851.30  
เงินมดัจําค่าเช่า 119.27 124.79 129.77 136.87  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7.73 10.64 11.94 12.19  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1.11 0.36 0.37 0.31  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,022.90 4,977.79 4,716.41 4,709.92 
รวมสินทรัพย์  5,595.07 5,496.12 5,223.51 5,284.30 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มถิุนายน  2560 

(งบสอบทาน) 
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น       

หนีส้ ินหมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 169.00 445.00 408.80 254.30 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 448.23 438.04 515.23 403.78 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

79.04 123.69 173.33 88.15 

หุ้นกู้ ระยะยาวสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 489.81 -  -  499.50 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 27.50 12.61 11.54 7.09 
เงินปันผลค้างจ่าย - -  31.54 -  
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 36.20 48.45 65.62 71.45 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 1,249.79 1,067.78 1,206.05 1,324.27 
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน      
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ปี 1,169.00 1,045.23 871.75 281.26 
หุ้นกู้ ระยะยาว - 498.19 499.05 -  
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 392.76 381.83 330.37 321.78 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 45.73 51.20 51.99 52.90 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 8.30 18.29 31.64 35.28 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 1,615.80 1,994.74 1,784.81 691.22 
รวมหนีส้นิ   2,865.58 3,062.52 2,990.86 2,015.48 
ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น     
ทนุเรือนหุ้น     
   ทนุจดทะเบียน 418.14 546.22 640.39 704.43 

   ทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 282.53 376.70 414.37 455.81 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น        
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 337.77 337.77 337.77 337.77 
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญัซือ้คืน 37.01 37.01 37.01 37.01 

  ส่วนเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นใน     บริษัท
ย่อย 384.56 291.40 294.77 690.26 
กําไรสะสม        
  จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 35.00 35.00 41.22 41.23 
  ยงัไม่จดัสรร 903.62 735.05 547.39 488.27 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 198.65 194.71 203.12 202.01 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,179.14 2,007.64 1,875.65 2,252.35 
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 550.35 425.95 357.00 1,016.47 
รวมส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 2,729.49 2,433.59 2,232.65 3,268.82 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 5,595.07 5,496.12 5,223.51 5,284.30 

 



บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน)             หน้าท่ี 20 

6.2 งบกาํไรขาดทุน  
   (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มถิุนายน  2560 

(งบสอบทาน) 
รายได้         
รายได้จากการขาย         2,184.01          2,797.45          2,889.14                 1,386.57  
รายได้จากการให้บริหาร            270.54             276.04             324.68                    160.54  
รายได้อ่ืน         
  เงินปันผลรับ -                 7.50                 8.38                        4.24  
  ดอกเบีย้รับ                0.85                 0.78                 1.20  -  
  อ่ืนๆ            550.75             105.80             113.96                      78.11  
รวมรายได้       3,006.15        3,187.58        3,337.37             1,629.47  
ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขาย            800.43          1,115.86          1,175.35                    565.46  
ต้นทนุการให้บริการ            204.71             231.76             239.04                    122.67  
คา่ใช้จ่ายในการขาย          1,156.63          1,445.59          1,488.59                    734.38  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร             298.27             361.99             356.61                    193.37  
ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย              12.62  -  -  -  
ขาดทนุจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -  -               26.09  -  
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ -  -             154.93  -  
รวมค่าใช้จ่าย        2,472.66        3,155.20        3,440.61             1,615.89  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้            533.49               32.37            (103.25)                     13.58  
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม              15.60               15.71                 5.47                        6.81  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้            549.09               48.08              (97.78)                     20.39  
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน           (110.16)           (108.57)             (99.82)                   (42.89) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้          438.93           (60.49)        (197.59)               (22.50) 
รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้             (49.38)             (11.98)              24.97                      (0.83) 
ขาดทนุสําหรับปีจากการดําเนินงานท่ียกเลิก             (34.20) -  -  -  
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี         355.35           (72.47)        (172.63)               (23.33) 

 

6.3 งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 รายการ  
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มถิุนายน  2560 

(งบสอบทาน) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน           82.23          143.73          292.50                 13.07  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ        (653.05)        (405.51)        (144.39)             (115.62) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน              662.74              191.73            (169.14)                   193.18  
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง                    -                      -                      -                       (0.16) 
กระแสเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ             91.92            (70.05)           (21.02)                 90.48  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด                99.59              191.52               121.47                    100.45  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด            191.52            121.47            100.45                 190.92  
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6.4 อัตราส่วนทางการเงนิท ี่สาํคัญ  
 

 อัตราส่วนทางการเงนิ 
2557 

(งบตรวจสอบ) 
2558 

(งบตรวจสอบ) 
2559 

(งบตรวจสอบ) 
30 มถิุนายน  2560 

(งบสอบทาน) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.46 0.49 0.42 0.43 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 0.28 0.28 0.25 0.30 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.08 0.12 0.26 0.15 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)             27.44              28.84              30.35              28.31  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)             13.30              12.66              12.03              12.89  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability Ratio) 
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 59.05% 56.15% 55.99% 55.52% 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 14.48% -2.36% -5.37% -1.51% 
อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น (%) 13.02% -2.98% -7.73% -5.70% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธ ิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 6.35% -1.32% -3.30% -3.53% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 37.64% -7.14% -17.27% -18.49% 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินทรัพย์  (เท่า) 0.44 0.56 0.62 0.60 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.05 1.26 1.34 0.62 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 2.42 (1.18)  (2.26) (1.07) 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)  0.32 0.77   1.31 0.07  
อตัราการจ่ายเงินปันผล 2.94 N/A N/A N/A 
ข้อมูลต่อหุ้น 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 5.26 4.85 4.53 4.95 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.96 -0.15 -0.34 -0.03 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.04 N/A N/A N/A 
อัตราการเตบิโต 
สินทรัพย์รวม (%) 28.31% -1.77% -4.96% 1.16% 
หนีส้ินรวม  (%) -1.77% 6.87% -2.34% -32.61% 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 37.41% -10.84% -8.26% 46.41% 
รายได้รวม (%) 42.52% 6.04% 4.70% -0.70% 
กําไรสทุธิ (%) 431.95% -120.39% -138.22% -7.99% 

 
7. คาํอธ ิบายผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

7.1 ผลการดาํเนินงาน   
7.1.1 รายได้ 
ปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการรวม จํานวน 3,074 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2557 จํานวน  617 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 25 โดยพิจารณาแยกตามกลม่ธุรกิจได้ดงันี ้
- ธุรกิจคลงัสนิค้าและทา่เทียบเรือ มีรายได้จากการให้บริการ จํานวน 276 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 

5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.85  เน่ืองจากปริมาณเอกสารท่ีรับฝากมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ 
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- ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีรำยได้จำกขำย จ ำนวน 2,562 ล้ำนบำท ซึง่เพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 490 ล้ำน
บำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 24 เนื่องจำกกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยในธุรกิจร้ำนอำหำรแบรนด์เกรฮำวด์เต็มปี 
และกำรขยำยสำขำของแบรนด์ดงักิน้ โดนทั, โอ ปอง แปง และบำสกิน รอบบิน้ส์ รวมทัง้กำรสง่เสริมกำรขำย
ในรูปแบบตำ่ง 

- ธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป มีรำยได้จำกกำรขำย จ ำนวน  236  ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 124 ล้ำน
บำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 110 เนื่องจำกเกรฮำวส์ แฟชัน่ ได้มีกำรขยำยสำขำเพิ่มขึน้ตัง้แตไ่ตรมำสที่ 1 ปี 2558 
เป็นต้นมำ และมีกำรรับรู้รำยได้เต็มปี 
 

 ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวม 3,214 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จำกงวด
เดียวกนัของปีก่อนซึง่มีรำยได้รวม 3,074 ล้ำนบำท โดยแยกพิจำรณำตำมกลุม่ธุรกิจได้ดงันี ้ 

- ธุรกิจคลงัสนิค้ำและทำ่เทียบเรือ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร จ ำนวน 325 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน  
49 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18 จำกงวดเดียวกนัของปี ก่อนที่มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร จ ำนวน 276 ล้ำน
บำท เนื่องมำจำกปริมำณเอกสำรที่รับฝำกมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้และมีกำรปรับรำคำ ค่ำบริกำรส ำหรับลกูค้ำ
บำงสว่น  

- ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีรำยได้จำกกำรขำย จ ำนวน 2,708 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 146 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีรำยได้ จำกกำรขำย 2,562 ล้ำนบำท จำกกำร
เปิดร้ำนและขยำยสำขำเพิ่มขึน้ รวมถึงรำยกำรสง่เสริมกำรขำย   

- ธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป มีรำยได้จำกกำรขำย 181 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 55 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 23 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีรำยได้จำกกำรขำย จ ำนวน 236 ล้ำนบำท  
 

งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวม 1,547 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3 
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวม 1,601 ล้ำนบำท โดยแยกพิจำรณำตำมกลุม่ธุรกิจได้ 
ดงันี ้

- ธุรกิจคลงัสนิค้ำและทำ่เทียบเรือ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร จ ำนวน 161 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจำกงวด 6 เดือน ปี 
2559 จ ำนวน  7 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน จำกรำยได้ค่ำฝำกเอกสำร และ
บริกำรอื่นๆ 

- ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีรำยได้จำกกำรขำย จ ำนวน 1,320 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด 6 เดือน ปี 2559  
จ ำนวน 19 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อนที่ เนื่องจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจและกำร
แขง่ขนัท่ีสงูขึน้   

- ธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป มีรำยได้จำกกำรขำย จ ำนวน 66 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจำกงวด 6 เดือน ปี 2559 จ ำนวน 28 
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 30 จำกงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจ กำรแข่งขนัที่สงูขึน้ 
รวมทัง้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็วซึง่มีผลตอ่ยอดขำยเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป 
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7.1.2 ค่าใช้จ่ายและต้นทุน 

ปี 2558  บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขำยและกำรให้บริกำรรวม จ ำนวน 1,348 ล้ำนบำท เทียบกบัปี 2557 ซึง่มี
ต้นทุนขำยและให้บริกำรรวม 1,005 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ 343 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 34  ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบอตัรำส่วน
ต้นทนุต่อรำยได้ บริษัทฯ มีอตัรำสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำย เท่ำกบัร้อยละ 40 ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบั
ปี 2557 ซึง่เทำ่กบัร้อยละ 37 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุขำยจำกกำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของแบรนด์เกรฮำวด์ ทัง้
ในสว่นของธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปเต็มปี และกำรเพิ่มขึน้ของรำคำวตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้
ไป ท ำให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่เพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้เมื่อเปรียบเทียบอตัรำส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
บริษัทฯ มีอตัรำส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำร เท่ำกับร้อยละ 84 ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2557 ซึ่ง
เทำ่กบัร้อยละ 76 เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุกำรให้บริกำรจำกคำ่เช่ำคลงัซึง่จ่ำยให้กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์
ศรีไทย สมำร์ท สโตรเรจ  

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปี 2558 จ ำนวน 1,807 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 352 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24 
จำกปีก่อน ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบอตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม ในปี 2558 เท่ำร้อยละ 57 ซึ่ง
เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 48 ใน ปี 2557  เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพื่อรองรับกำรเปิดสำขำและร้ำนใหม่ 
ประกอบกบักำรเพิ่มขึน้ของแบรนด์เกรฮำวด์ทัง้ในสว่นธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป รวมทัง้คำ่ใช้จ่ำย
กำรเปิดสำขำและร้ำนใหม ่

 
ปี 2559  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขำยและกำรให้บริกำรรวม จ ำนวน  1,414 ล้ำนบำท เทียบกบัปี 2558 ซึง่มี

ต้นทนุขำย และกำรให้บริกำรรวม จ ำนวน  1,348 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 66 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5 ต้นทนุขำยและกำรให้บริกำร
เพิ่มขึน้เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและบริกำรท่ีเพิ่มขึน้  ทัง้นีเ้มื่อเทียบอตัรำสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำยแล้ว 
บริษัทฯ มีอตัรำสว่นต้นทนุกำรขำยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจำกร้อยละ 40 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 41 ในปี 2559  เนื่องมำจำกมีกำร
ควบคมุปริมำณวตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองที่ใช้ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ มีอตัรำสว่นต้นทนุกำรให้บริกำรตอ่รำยได้จำกกำรให้บริกำร
เทำ่กบัร้อยละ 74 ในปี 2559 ซึง่ลดลงจำกร้อยละ 84 ในปี 2558 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรควบคมุต้นทนุจำกกำรให้บริกำรมำก
ขึน้ และมีกำรบริหำรจดักำรต้นทนุอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
  บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปี 2559 จ ำนวน 1,845 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 38 ล้ำน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2  
เนื่องจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ใช้จ่ำยตดัจ ำหนำ่ยจำกกำรซือ้ธุรกิจอำหำรและ เคร่ืองดื่ม และธุรกิจเสือ้ผ้ำ และจำกกำรขยำย
สำขำเพิ่มขึน้และรำยกำรส่งสริมกำรขำย โดยในปีนี ้บริษัทฯได้จัดให้มีกำรประเมินมูลค่ำที่คำดหวังว่ำจะได้รับคืนของ
สนิทรัพย์ส ำหรับเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ผลกำรประเมินพบวำ่มลูคำ่ที่คำดวำ่จะได้รับคืนต ่ำกวำ่มลูคำ่ทำงบญัชี บริษัทฯจึงได้บนัทึก
ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ จ ำนวน 155 ล้ำนบำท ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบอตัรำสว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ตอ่รำยได้รวม ในปี 2558 และปี 2559  เทำ่กบัร้อยละ 57 และร้อยละ 55  ตำมล ำดบั ซึง่จะเห็นได้วำ่ สดัสว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำรต่อรำยได้รวม อยู่ในระดบัคงที่ เนื่องจำกบริษัทฯมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรมำกขึน้ บริษัทฯ จึง
สำมำรถควบคมุคำ่ใช้จ่ำยในสว่นนีใ้ห้อยูใ่นระดบัคงที่  
 
 งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขำยและกำรให้บริกำรรวมจ ำนวน 688 ล้ำนบำท เทียบกบังวด 
6 เดือนปี 2559 ซึ่งมีต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรรวมจ ำนวน 696 ล้ำนบำท ซึ่งลดลง 8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1  ทัง้นี ้ 
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เมื่อเปรียบเทียบอตัรำสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำย บริษัทฯ มีสดัสว่นเทำ่กบัร้อยละ 41 ส ำหรับ งวด 6 เดือน ปี 2560 
ซึง่เทำ่กบัอตัรำสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำยในปี 2559 เนื่องจำกบริษัทฯ ยงัคงรักษำกำรบริหำรจดักำร และควบคมุ
ต้นทนุขำยได้อยำ่งดี นอกจำกนี ้เมื่อเปรียบเทียบอตัรำสว่นของต้นทนุกำรให้บริกำรตอ่รำยได้จำกกำรให้บริกำร ซึง่เทำ่กบัร้อย
ละ 76 ส ำหรับงวด 6 เดือนปี 2560 โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจำกร้อยละ 74 ในปี 2559 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของต้นทุนในกำร
บริกำรมีอตัรำคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำนเพิ่มขึน้  
 บริษัทฯ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรงวด 6 เดือนปี 2560 จ ำนวน 927 ล้ำนบำท เทียบกบังวด 6 เดือนปี 2559  
ซึ่งเพิ่มขึน้ 22 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 และเมื่อเปรียบเทียบด้วยอตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร บริษัทฯ มีสดัสว่นเท่ำกบัร้อยละ 57 ส ำหรับงวด 6 เดือนปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยจำกร้อยละ 55 ในปี 2559 
เนื่องจำกค่ำตอบแทนผู้บริหำร และพนกังำนในส ำนกังำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เพิ่ มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ ได้มีกำรควบคมุคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยที่ดีขึน้ เช่น คำ่ใช้จ่ำยในกำรเปิดสำขำใหม ่เป็นต้น 
 

7.1.3 ก าไรสุทธิ 
ปี 2558 บริษัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิจ ำนวน 72 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปี 2557 ซึ่งมีก ำไรสทุธิส ำหรับปี เท่ำกบั 355 

ล้ำนบำท ซึ่งลดลง 427 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 120 เป็นผลมำจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
ที่ลดลง 486 ล้ำนบำท  

 
ปี 2559 บริษัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิจ ำนวน 173 ล้ำนบำท ขำดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ 101 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 140.28 

เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีผลขำดทุนสทุธิ 72 ล้ำนบำท ซึ่งสำเหตุหลกัมำจำกกำรตีมลูค่ำทรัพย์สินเพื่อกำรลงทนุของธุรกิจ
คลงัสินค้ำและท่ำเทียบเรือ ท ำให้มีผลขำดทนุจำกกำรตีรำคำอสงัหำริมทรัยพ์เพื่อกำรลงทนุ จ ำนวน 26 ล้ำนบำท  ประกอบ
กบัผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง กำรเงิน เร่ืองกำรรวมธุรกิจจำกกำรลงทนุในธุรกิจอำหำรและเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป  
ซึ่งธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มมีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตดัจ่ำยที่เพิ่มขึน้จำกกำรรวมธุรกิจ จ ำนวน 78 ล้ำนบำท และ 
นอกจำกนี ้ธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป มีผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี จ ำนวน 155 ล้ำนบำท 

 
งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯ มีผลขำดทนุสทุธิ จ ำนวน 23 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบังวด 6 เดือนปี 2559 ซึ่งมีขำดทนุ

สทุธิส ำหรับปีเท่ำกบั 9 ล้ำนบำท ซึ่งขำดทนุเพิ่มขึน้ 14 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 155 เป็นผลมำจำกรำยได้ที่มีกำรปรับลดลงใน
งวด 6 เดือนปี 2560 และคำ่ใช้จ่ำยที่มีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้ ท ำให้บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน 

 
7.1.4 ต้นทุนทางการเงนิ 
ในระหวำ่งปี 2557 ถึง ไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ำยเทำ่กบั 110.16 ล้ำนบำท 108.57 ล้ำนบำท  

99.82 ล้ำนบำท และ 42.89 ล้ำนบำท  ตำมล ำดบั โดยดอกเบีย้จ่ำยที่ลดลง สอดคล้องกับจ ำนวนเงินกู้ ยืมระยะยำวของ  
บริษัทฯ ที่ลดลงมำระหว่ำงปี 2557  – 6 เดือน 2560 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรช ำระหนีส้ินของสถำบนักำรเงินตำม
สญัญำ จึงท ำให้มีภำระหนีส้นิลดลง ทัง้นี ้ในไตรมำสที่ 2 ปี 2560 ต้นทนุทำงกำรเงินสว่นใหญ่ที่ลดลงเกิดขึน้จำกกำรช ำระคนื
เงินกู้ยืมบำงสว่นภำยหลงัที่ได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุตอ่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) 
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7.2 ฐานะทางการเงนิ 
7.2.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม เทำ่กบั 5,496 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจ ำนวน 99 ล้ำนบำท หรือลดลง

ร้อยละ 2 โดยมีรำยกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงันี ้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 121 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 70 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 37 

เนื่องจำกในปี 2558 บริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำและกำรเปิดร้ำนใหม่ของธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มในแบรนด์ ดงักิน้โดนทั  
โอปองแปง และ บำสกิน้รอบบิน้ส์ และกลุม่เกรฮำวด์ทัง้ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ลกูหนีก้ำรค้ำ
และลกูหนีอ้ื่น เทำ่กบั 103 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจ ำนวน 10 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 8 อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ เทำ่กบั 
392 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจ ำนวน 43 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10  เนื่องจำกมีกำรโอนอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุประเภท
คลงัสินค้ำให้เช่ำบำงสว่นไปเป็นอสงัหำริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งำนส ำหรับกำรบริกำรจดัเก็บและรับฝำกเอกสำร ที่ดิน อำคำร และ
อปุกรณ์ เทำ่กบั 1,015 ล้ำนบำท ซึง่เพิ่มขึน้จ ำนวน 72 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เนื่องจำกได้รับโอนจำกอสงัหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทนุ และมีกำรลงทนุในทรัพยสินอื่นๆ เพื่อรองรับปริมำณลกูค้ำฝำกเอกสำรและสินค้ำที่มำกขึน้ และสินทรัพย์ไมม่ี
ตวัตน เทำ่กบั 1,096 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจ ำนวน 71 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 6 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม เทำ่กบั 5,224 ล้ำนบำท ลดลง 273 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 

5 โดยมีรำยกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงันี ้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 100 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 21 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น เท่ำกับ 113 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จ ำนวน 10 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 สินค้ำคงเหลือ 
จ ำนวน 204 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจ ำนวน 20 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 9  เนื่องจำกกำรเร่งระบำยสินค้ำคงเหลือของธุรกิจ
เสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เท่ำกับ 366 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจ ำนวน 26 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7 
เนื่องจำกผลขำดทนุกำรตีรำคำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ เท่ำกบั 999.76 ล้ำนบำท ซึ่งลดลง
จ ำนวน 16 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2 และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน เทำ่กบั 886 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจ ำนวน 210 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 19 จำกผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ำกับ 5,284 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 61 ล้ำนบำท หรือลดลง 

ร้อยละ 1 โดยมีรำยกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงันี ้
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด จ ำนวน 191 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 90 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 90 

สินค้ำคงเหลือ จ ำนวน 182 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจ ำนวน 23 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 11 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ เท่ำกบั 
1,008 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ำกับ 851 ล้ำนบำท ลดลง
จ ำนวน 35 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4 

คำ่ควำมนิยม 

บริษัทฯ บันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุรกิจ ส่วนที่สูงกว่ำมูลค่ำ
ยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำ หำกมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำสงูกว่ำต้นทนุกำรรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้
สว่นที่สงูกวำ่นีเ้ป็นก ำไรในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุทนัที นอกจำกนีบ้ริษัทฯ  แสดงคำ่ควำมนิยมตำมรำคำทนุหกัคำ่เผ่ือกำร
ด้อยคำ่สะสม (ถ้ำมี) และจะทดสอบกำรด้อยคำ่ควำมนิยมทกุปีหรือเมื่อใดก็ตำมที่มีข้อบง่ชีข้องกำรด้อยคำ่เกิดขึน้  
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ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯได้จดัให้มีกำรประเมินมลูคำ่ที่คำดหวงัว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ส ำหรับเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป 
ผลกำรประเมินพบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำทำงบญัชี บริษัทฯ จึงได้บนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สนิทรัพย์ จ ำนวน 155 ล้ำนบำท  

 
7.2.2 หนีส้นิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทำ่กบั 3,063 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 197 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

7 โดยมีรำยกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงันี ้
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 445 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 276 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

163 เพื่อน ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี เทำ่กบั 
124 ล้ำนบำท ซึง่เพิม่ขึน้จ ำนวน 45 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 56  เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี ลดลง 124 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรช ำระ
เงินกู้บำงสว่นให้แก่สถำบนักำรเงิน หนีส้นิหมนุเวียนอื่น เทำ่กบั 48.45 ล้ำนบำท ซึง่เพิม่ขึน้จ ำนวน 12 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 33 และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น เทำ่กบั 18.29 ล้ำนบำท ซึง่เพิ่มขึน้จ ำนวน 10 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 120 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทำ่กบั 2,991 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 72 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อย

ละ 2 โดยมีรำยกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงันี ้
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 409 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 36 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น เท่ำกับ 515 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ จ ำนวน  77 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18  
เงินกู้ยืมระยะยำว จ ำนวน 1,045 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 123 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรช ำระ
เงินกู้ ให้แก่สถำบนักำรเงิน เงินปันผลค้ำงจ่ำยเท่ำกบั 32 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 100 จำกปีก่อนหน้ำ หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
เท่ำกบั 65.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 17 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 และหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น เท่ำกบั 31.64 ล้ำน
บำท ซึง่เพิ่มขึน้ 13 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 73 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม เทำ่กบั 2,015 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 975 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อย

ละ 33 โดยมีรำยกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงันี ้

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 254 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดสิน้ปี 2559 จ ำนวน 155 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 38 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น เทำ่กบั 404 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจ ำนวน 111 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 22  เงินกู้ยืม
ระยะยำวสทุธิ เทำ่กบั 281.26 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 590 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 68  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีมีเง่ือนไขตำมเง่ือนไขสญัญำ (Covenant)ที่ต้องปฏิบตัิตำม ดงันี ้

ประเภท มลูคำ่ ณ 30 มิถนุำยน 2560 หลกัประกนั 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 254.30 ล้ำนบำท - กำรจ ำน ำใบหุ้นบริษัท มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) 

- หน่วยลงทุนในกองทุนรวอสังหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท 
สโตเรจ 
- ค ำ้ประกนัโดยบริษัทยอ่ย 
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ประเภท มลูคำ่ ณ 30 มิถนุำยน 2560 หลกัประกนั 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน 

369.41 ล้ำนบำท วงเงินกู้ยืมระยะยำวของบริษัทยอ่ยมีหลกัประกนัเป็นกำรจ ำน ำใบ
หุ้นของบริษัท โกลเด้น โดนทั (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอบีพ ี
คำเฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ่ จ ำกดั กำร
จดจ ำนองสิทธิกำรเชำ่ของบริษัทยอ่ยและค ำ้ประกนัโดยบริษัทยอ่ย
ในกลุม่บริษัทมดัแมนและกรรมกำรของบริษัทยอ่ย 

 
บริษัทฯต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบใุนสญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่น

ของผู้ ถือหุ้น อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีใ้ห้เป็นไปตำมอตัรำที่ก ำหนดในสญัญำ เป็นต้น อยำ่งไรก็ตำม โครงสร้ำง
เงินทนุของบริษัทยงัคงอยูใ่นข้อก ำหนดตำมเง่ือนไขของสญัญำกู้ยืม (Covenant)  

 
7.2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557  31 ธนัวำคม 2558  และ 31 ธนัวำคม 2559 เทำ่กบั 2,729 

ล้ำนบำท 2,434 ล้ำนบำท และ 2,232 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 
บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกบั 2,434 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 295 

ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 11 เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯขำดทุน และมีกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นผลให้ก ำไร
สะสม-ยงัไมจ่ดัสรร ลดลง  

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกบั 2,232 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 202 
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 8 เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ขำดทนุ และมีกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นผลให้ก ำไรสะสม-
ยงัไมจ่ดัสรรลดลง และได้มีกำรเพิ่มก ำไรสะสมจดัสรรแล้ว (ส ำรองตำมกฎหมำย) เทำ่กบั 41.22 ล้ำนบำท 

 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2560 เท่ำกบั 3,268.82 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกงวดสิน้ปี 2559 
จ ำนวน 1,036 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 46 เนื่องจำกสว่นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย เท่ำกบั 1,016 
ล้ำนบำท ซึง่ปรับเพิ่มขึน้จำกปีก่อน จ ำนวน 659 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 187 และสว่นเกินทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัสว่นกำร
ถือหุ้นในบริษัทยอ่ย เทำ่กบั 690 ล้ำนบำท ซึง่เพิ่มขึน้ จ ำนวน 395 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 134 
   

7.2.4 สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสดได้รับจากการด าเนินงาน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557, 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้รับจำกกำรด ำเนินงำน เทำ่กบั 82 ล้ำน

บำท, 144 ล้ำนบำท และ 293 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้รับจำกกำรด ำเนินงำน เทำ่กบั 13 ล้ำนบำท 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปจากการลงทุน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557, 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจำกกำรลงทนุ (653) ล้ำนบำท, 

(406) ล้ำนบำทและ (144) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจำกกำรลงทนุ เทำ่กบั (116) ล้ำนบำท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557, 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (ใช้ไป) เทำ่กบั 663

ล้ำนบำท 192 ล้ำนบำท และ 169 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560   บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (ใช้ไป) เทำ่กบั 193 ล้ำนบำท 
 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ ำนวน 406 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 ซึ่งมีจ ำนวน 653 

ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2557 บริษัทฯมีกำรลงทุนในกลุ่มเกรฮำวด์และลงทุนในกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 
สมำร์ท สโตเรจ ในขณะเดียวกนัก็มีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุใน บริษัท อตุสำหกรรมวิวฒัน์ จ ำกดั รวมทัง้บริษัทฯ มีก ำไรจำก
กำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์บำงสว่น ให้แก่กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ  นอกจำกนี ้
ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 192 ล้ำนบำท บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
จ ำนวน 276 ล้ำนบำท ประกอบกบั บริษัทฯ ได้รับเงินสดจำกหุ้นกู้ ระยะยำว จ ำนวน 500 ล้ำนบำท ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเงินสดและ
รำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยปี เทำ่กบั 121 ล้ำนบำท 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดุสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ ำนวน 144 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 ซึ่งมีจ ำนวน 406 
ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2559 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินเพื่อซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และมีกำรซือ้อำคำรและอปุกรณ์ที่น้อยลง
กว่ำในปี 2558 นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 169 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำร
ช ำระเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในปี 2559 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเงินสดและ
รำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยปี เทำ่กบั 100 ล้ำนบำท 

งวด 6 เดือนปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดุธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนจ ำนวน 116 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ 57 ล้ำนบำท 
เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกในปีนี ้บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินซือ้สว่นปรับปรุงอำคำร อปุกรณ์ สินทรัพย์ไมม่ี
ตวัตน และสิทธิกำรเช่ำ นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน 193 ล้ำนบำท เนื่องจำก บริษัทฯ 
ได้รับเงินสดจำกผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุจำกกำรออกหุ้นสำมญัของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดปลำยปี เท่ำกบั 190 ล้ำนบำท ทัง้นี ้จ ำนวนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 30 มิถนุำยน 2560 เป็น
เงินสดของบริษัทฯ จ ำนวน 9.74 ล้ำนบำท โดยสว่นท่ีเหลอืจำกเงินสดของบริษัทฯ จะเป็นของบริษัทยอ่ย ซึง่มีแผนโครงกำรใน
อนำคตในกำรขยำยธุรกิจ ประกอบกบัขยำยสำขำร้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่ม และพฒันำรูปแบบของร้ำน อย่ำงไรก็ตำม แผน
โครงกำรในอนำคตเป็นเพียงกำรคำดกำรณ์ ซึง่อำจมีกำรปรับเปลีย่น หรือเปลีย่นแปลงตำมสภำวะตลำด ณ ขณะนัน้ 

 
8. ภาระหนีส้นิ 

8.1 หุ้นกู้ระยะยาว 
 

ประเภท อตัรำดอกเบีย้ มลูคำ่ ณ 30 มิถนุำยน 2560 ก ำหนดไถ่ถอน 
หุ้นกู้ ระยะยำว 5.50% ตอ่ปี 499.50 ล้ำนบำท วนัที่ 15 มกรำคม 2561 

 
 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันให้ก่ผู้ ลงทุนรำยใหญ่จ ำนวน 500,000 
หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบีย้ทุก 3 
เดือน และหุ้นกู้มีอำย ุ3 ปี 

 
8.2 เงนิกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีเงินกู้ยืม ดงันี ้
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ประเภท อตัรำดอกเบีย้ มลูคำ่ ณ 30 มิถนุำยน 2560 หลกัประกนั 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน 

3.50% – 3.80%, 
MLR – 2.5% 

254.30 ล้ำนบำท -กำรจ ำน ำใบหุ้นบริษัท มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) 
- หน่วยลงทุนในกองทุนรวอสังหำริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ 
- ค ำ้ประกนัโดยบริษัทยอ่ย 

 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ียงัมิได้เบิกใช้ จ ำนวน 273 

ล้ำนบำท และเฉพำะบริษัทฯ จ ำนวน 236 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้ภำยใต้สญัญำเงินกู้ยืมข้ำงต้น บริษัทฯต้องปฏิบตัิ
ตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสญัญำ เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีใ้ห้เป็นไปตำมอตัรำที่ก ำหนดในสญัญำ เป็นต้น 
 

ประเภท มลูคำ่  ณ 30 มิถนุำยน 2560  หลกัประกนั 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน 

369.41 ล้ำนบำท วงเงินกู้ยืมระยะยำวของบริษัทย่อยมีหลกัประกันเป็นกำรจ ำน ำใบหุ้น
ของบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท เอบีพี คำเฟ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด และบริษัท เกรฮำวด์ คำเฟ่ จ ำกัด กำรจดจ ำนอง
สิทธิกำรเชำ่ของบริษัทยอ่ยและค ำ้ประกันโดยบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท
มดัแมนและกรรมกำรของบริษัทยอ่ย 

 
ภำยใต้สญัญำเงินกู้ ยืมข้ำงต้น บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุใน

สญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีใ้ห้เป็นไปตำม
อตัรำที่ก ำหนดในสญัญำ เป็นต้น 
 

8.3 หนีส้นิประเภทอื่น 
-ไมม่ี- 

 
8.4 หนีส้นิที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต 

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนงัสือค ำ้ประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำม บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยเหลอือยูเ่ป็นจ ำนวนเงิน 53 ล้ำนบำท ซึง่ประกอบด้วย หนงัสอืค ำ้ประกนัเพื่อกำรช ำระคำ่เช่ำด ำเนินงำนจ ำนวน 38 
ล้ำนบำท และเพื่อค ำ้ประกนักำรใช้ไฟฟำ้และอื่นๆ จ ำนวน 15 ล้ำนบำท  
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9. ภาวการณ์ของตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 

ธุรกิจให้บริการคลังสนิค้าและท่าเทียบเรือ 
ในสภำวะปกติกำรประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรคลงัสินค้ำและท่ำเทียบเรือของบริษัทจดัได้ว่ำมีกำรแข่งขนัไม่

มำกนกัและมีคูแ่ขง่ขนัรำยส ำคญัๆ เดิมเพียงไมก่ี่รำย ได้แก่ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในหมวด
ขนสง่และโลจิสติกส์ ปัจจบุนันีเ้ร่ิมมีผู้ประกอบกำรสนใจในธุรกิจนีเ้พิ่มขึน้เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจ 

ส ำหรับกำรให้บริกำรด้ำนรับฝำกเอกสำรนัน้ แม้จะมีคู่แข่งในตลำดกำรค้ำไม่มำกรำย แต่กลบัมีกำรแข่งขนัที่สู ง
บริษัทฯ จึงต้องเร่งพฒันำกำรให้บริกำรและทีมงำนทัง้ฝ่ำยกำรตลำดและลกูค้ำสมัพนัธ์พบปะลกูค้ำอยำ่งใกล้ชิดทัง้ก่อนและ
หลงักำรขำยเพื่อสอบถำมควำมต้องกำรและควำมพงึพอใจของลกูค้ำ เพื่อน ำมำพฒันำกำรให้บริกำรอยำ่งตอ่เนื่อง  

อนึง่บริษัทสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ำด้วยจดุเดน่ 3 ประกำร คือ  
1. บริษัทมีช่ือเสยีงดี เปิดบริกำรมำกวำ่ 40 ปิ เป็นท่ีรู้จกัและเช่ือถือของผู้ใช้บริกำร และสถำบนักำรเงิน  
2. มีกรรมสิทธ์ิในคลงัสินค้ำท่ีได้มำตรฐำน มีควำมมัน่คง แข็งแรง ปลอดภัย และมีท ำเลท่ีตัง้ดี กำรคมนำคม 

สะดวก ติดแมน่ ำ้เจ้ำพระยำ ติดถนนสขุสวสัดิ์เช่ือมถึงถนนวงแหวนอตุสำหกรรม  
3. บริกำรดี  

3.1. พนกังำนมีคณุภำพท ำให้กำรตรวจรับ-จ่ำยสนิค้ำถกูต้อง แมน่ย ำ และรวดเร็ว  
3.2. อปุกรณ์บรรจุและขนถ่ำยมีประสิทธิภำพสงู พนกังำนมีควำมช ำนำญท ำให้กำรขนถ่ำยสินค้ำรวดเร็วและ  

ไมเ่กิดควำมเสยีหำย  
3.3. มีควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท ำให้  

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ดี 
 
แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 
คลงัสนิค้ำในประเทศไทยแบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 
1. คลงัสนิค้ำที่เจ้ำของมีไว้ใช้ประโยชน์เอง เช่น คลงัสนิค้ำของโรงงำน ห้ำงสรรพสนิค้ำ ผู้น ำเข้ำ และผู้สง่ออก เป็น

ต้น ช่วงใดที่เหลอืใช้ก็อำจให้เช่ำทัว่ไปด้วย 
2. คลังสินค้ำที่เจ้ำของมีไว้เพื่อให้เช่ำโดยเฉพำะ คือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์เอง แต่มุ่งให้

ผู้ประกอบกำรตำมข้อ 1 ที่ไมม่ีคลงัสนิค้ำเป็นของตนเองเช่ำ 
3. คลงัสินค้ำจดทะเบียน เป็นคลงัสินค้ำที่ต้องจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ตำมพระรำชบญัญตัิ คลงัสินค้ำ

ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 สำมำรถให้เช่ำคลงัและรับฝำกสินค้ำโดยออกใบรับของคลงัสินค้ำและใบ
ประทวนสินค้ำให้แก่ผู้ฝำก ซึ่งผู้ฝำกสำมำรถน ำไปท ำนิติกรรมเก่ียวกับกำรโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้ำและจ ำน ำ
สนิค้ำก็ได้ 

ในรอบกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ควำมต้องกำรใช้พืน้ที่คลังสินค้ำมีเพิ่มขึน้โดยตลอด กล่ำวคือ เพิ่มขึน้ตำมควำม
เจริญเติบโตทำงภำวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโน้มที่คลงัสนิค้ำที่มีมำตรฐำนดีและมีทำ่เทียบเรือเดินทะเลขนำดใหญ่
ติดแม่น ำ้เจ้ำพระยำจะทวีควำมส ำคญัมำกขึน้เร่ือยๆ เนื่องจำกมีคลงัสินค้ำรุ่นเก่ำจ ำนวนไม่น้อยได้เปลี่ยนไปด ำเนินธุรกิจ
ทำงด้ำนอื่นที่ให้ผลตอบแทนมำกกวำ่ ได้แก่ โรงแรม คอนโดมิเนียม และอำคำรส ำนกังำน เป็นต้น 

ในระยะกลำงและระยะยำว ธุรกิจคลงัสินค้ำที่มีมำตรฐำนดียงัคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ดี คือ ต้องเติบโต
ควบคูไ่ปพร้อมกบัผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ ปริมำณสนิค้ำน ำเข้ำและสง่ออกของประเทศที่เพิ่มขึน้ ท ำให้ควำมต้องกำร
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ใช้พืน้ที่คลงัสินค้ำเพิ่มขึน้เช่นกนั ในขณะที่พืน้ที่คลงัสินค้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อยู่ติดริมฝ่ังแม่น ำ้เจ้ำพระยำมี
แนวโน้มที่จะลดน้อยลงไป ในขณะที่โอกำสที่คลงัสินค้ำใหม่ๆ ที่มีท่ำเทียบเรือจะเกิดก็เป็นไปได้ยำกมำกเพรำะมีข้อจ ำกดั
ทำงด้ำนสถำนที่ รำคำที่ดิน และสิ่งปลกูสร้ำง ดงันัน้คลงัสินค้ำใหมจ่ึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ในเขตรอบนอกกรุงเทพมหำนคร
ในตำ่งจงัหวดัมำกกวำ่ เช่น พระนครศรีอยธุยำ อำ่งทอง ชลบรีุ และฉะเชิงเทรำ เป็นต้น และเป็นคลงัสนิค้ำที่ไมม่ีทำ่เทียบเรือ 
(Inland Warehouse) 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 
ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป มีศกัยภำพกำรเจริญเติบโตสงูและมีแนวโน้มที่ดี สง่ผลให้มี

ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ เข้ำสูต่ลำดตลอดเวลำ กำรแข่งขนัในธุรกิจนีจ้ึงสงูขึน้อยำ่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ คู่แข่งขนัแตล่ะรำยตำ่งมี
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  พร้อมกำรสง่เสริมกำรขำยตำ่งๆ ออกมำอยำ่งตอ่เนื่อง  

โดยภำพรวมของธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม มีกำรเติบโตตลอดเวลำ ซึง่มีปัจจยัเสริม ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่
นิยมรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึน้ รำยได้ของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ กำรขยำยตวัของประชำกรไปตำมหวัเมือง 
และจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่มำกขึน้  ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวเป็นปัจจัยหลกัที่ส่งผลต่อกำรขยำยตวัของอุตสำหกรรม โดยธุรกิจ
ร้ำนอำหำรสำมำรถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี  ้1) ร้ำนอำหำรบริกำรด่วน (Quick Service Restaurant) 2) ร้ำนอำหำร
บริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) 3) ร้ำนอำหำรคำเฟ่และบำร์ (Café and Bars) 4) ร้ำนอำหำร Home Delivery 
and Takeaway 5) ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก (Kiosk and Street Stalls) 6) ร้ำนอำหำรแบบบริกำรตัวเอง (Self Service 
Cafereria) 

10. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญ 
ในเดือนเมษำยน 2558 อดีตพนกังำนของบริษัทฯจ ำนวน 5 คนได้ยื่นค ำฟ้องต่อศำลแรงงำนกลำง โดยกล่ำวหำว่ำ

บริษัทฯเลิกจ้ำงโดยไม่เป็นธรรมและเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทฯ ขณะนีค้ดียงัอยู่ในระหวำ่ง กำรพิจำรณำของศำลแรงงำน
กลำง ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือวำ่อดีตพนกังำนเหลำ่นีไ้ด้ท ำผิดระเบียบของบริษัทฯและฝ่ำฝืนค ำสัง่ของนำยจ้ำง เป็นเหตุ
ให้บริษัทฯมีสทิธิในกำรเลกิจ้ำงโดยไมต้่องจ่ำยเงินชดเชย  ดงันัน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเช่ือวำ่จะไมเ่กิดผลเสยีหำยอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัจำกคดีควำมดงักลำ่ว 

 
11. รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น 

รำยกำรต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรที่มีสำระส ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยบคุคลที่เก่ียวโยง มีรำยละเอียด
ดงันี ้ 

บคุคลที่เก่ียวโยง ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
นำยศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ - เป็น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัทฯ 

- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ ำนวน  89,491,562 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
19.63 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วของบริษัทฯ 

 

รำยกำร 
มลูคำ่ ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 

นโยบำยก ำหนดรำคำ 
2560 2559 

รายการธุรกิจกับกรรมการ 
ซือ้เงินลงทนุ - 

 
1.00 ล้ำนบำท รำคำทนุ 

เงนิปันผลค้างจ่าย 
กรรมกำร พนกังำน และบคุคลที่เก่ียวข้อง - 

 
12.80 ล้ำนบำท อตัรำตำมที่ประกำศจำ่ย 
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12. ความเห็นกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิลงทุนหมุนเวียน 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นว่ำ บริษัทฯ จะใช้เงินทุนหมนุเวียนที่เป็นเงินสด และเงินที่ได้จำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจ หำกเงินดงักลำ่วไมเ่พียงพอ บริษัทฯ จะพิจำรณำใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มต่ีอสารสนเทศในเอกสารทีส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อสำรสนเทศที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบันี  ้ซึ่งได้จัดทำขึน้ตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
รำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมกำรได้ใช้ดลุยพินิจอย่ำงเหมำะสมในกำรเปิดเผยข้อมลูสำคญัอย่ำง
เพียงพอ ถกูต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 
14. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายกา และผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

อิสระ 
 
13.1. คณุสมบตัิของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 

13.1.1. กำรถือหุ้นและควำมสมัพนัธ์ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระกบับริษัทฯ 
-ไมม่ี- 

13.1.2. ค ำยินยอมของที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้เผยแพร่ควำมเห็น 
บริษัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้น จ ำกดั (“Discover”) 

13.1.3. วนัท่ีให้ควำมเห็น 
วนัท่ี 11 กนัยำยน 2560 

 
13.2. คณุสมบตัิของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิอิสระ 

13.2.1. กำรถือหุ้นและควำมสมัพนัธ์ของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิอิสระกบับริษัทฯ 
-ไมม่ี- 

13.2.2. ค ำยินยอมของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิอิสระให้เผยแพร่รำยงำน 
บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ำกดั (“CPM”) 
บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ำกดั (“UK”) 

13.2.3. วนัท่ีออกรำยงำน 
บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จ ำกดั (“CPM”) ออกรำยงำนวนัท่ี 9 สงิหำคม 2560 
บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ำกดั (“UK”) ออกรำยงำนวนัท่ี 10 สงิหำคม 2560 

 
15. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ และรายการเกี่ยวโยงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไมม่ี- 
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16. รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอ้างอิงจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนล่าสุด เม่ือวันที่ 29 สงิหาคม 2560 

 นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ ถือหุ้นบริษัทฯ จํานวน 89,491,562 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.63 
 นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวสัด์ิ  ( คู่สมรสของ นายศภุสิทธ์ สขุะนินทร์) ถือหุ้นบริษัทฯ จํานวน 13,143,572  

หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.88 
 เด็กชายศภุฤทธ์ิ สขุะนินทร์ (บตุรชายของ นายศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์) ถือหุ้นบริษัทฯ จํานวน 3,929,976 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.86  
 เดก็ชายศภุเดช สขุะนินทร์ (บตุรชายของ นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์)  ถือหุ้นบริษัทฯ จํานวน 3,929,976 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.86 
 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 

   บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

….……............................................... 
                                                                                                                                       (นายศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์)                                     

                                                                                                         กรรมการบริษัท 




